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Allerzielen
Een aantal jaren geleden was ik begin november
op Madeira. Daar leeft de viering van Allerheiligen en Allerzielen nog. De graven waren van
tevoren helemaal schoongemaakt en zelfs de
paden waren allemaal keurig aanharkt. Op alle
graven had men verse bloemen neergezet, ook op
de graven die al zo oud waren dat niemand meer
degene die daar lag heeft kunnen kennen. In de
winkels waren allerlei zoetigheden te koop die met
dood te maken hadden: schedeltjes en grafkruisen
van chocolade, marsepeinen grafkisten en spoken
van suiker. Op de avonden van Allerheiligen en
Allerzielen brandden overal kaarsjes en lampjes
op de graven. Dat was een prachtig gezicht.
De kerkhoven werden goed bezocht en overal
stonden mensen te praten of te bidden.
Zo moet het nog niet zo lang geleden ook bij ons
geweest zijn. Oudere mensen die ik geïnterviewd
heb, hebben mij er wel eens van verteld. Dat het
zo spannend was om in het donker van het ene
kerkhof naar het andere kerkhof te lopen om alle
overleden familieleden te bezoeken. Normaal
denk je er niet aan om in het donker een kerkhof
te betreden. Dat is best wel eng. Niet voor niets
zijn er veel griezelverhalen die zich afspelen op een
kerkhof. Na de Tweede Wereldoorlog nam de
viering van Allerzielen af. De graven werden na
een tijd geruimd en alleen de allerdierbaarste
doden werden overdag nog bezocht.
Tegenwoordig is het bezoek aan het kerkhof weer
aan het toenemen. Met name ’s avonds zijn er op
veel kerkhoven vieringen met kaarsjes, passende
muziek en soms ook wat te drinken. Allerzielen
heeft weer een functie. Het is een ritueel moment
waarbij wij stilstaan bij het
leven en sterven van de mensen
waarvan wij houden.
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Bij kluizenaars wordt al snel aan afgezonderde religieuzen uit een ver verleden
gedacht. Veel kluizenaars waren op de vlucht
voor de christen- of heksenvervolgingen en
lieten zich opsluiten in een klein vertrek in
de kerk of trokken de bergen in om daar in
alle rust hun leven te kunnen wijden aan het
gebed. Maar ook in deze tijd zijn er kluizenaars, zelfs in Nederland. Broeder Hugo
woont sinds  in zijn kluis in de kerk in
Warfhuizen. Zijn levensstijl is gestoeld op
een lange reeks voorgangers en tradities.
Maar Broeder Hugo leeft ook in de eenentwintigste eeuw en gaat met zijn tijd mee.
Hij is een bloggende kluizenaar.
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Hun eeuwenoude gebruiken en rituelen zijn
nog duidelijk zichtbaar in het dagelijks leven
en de omgang met de natuur. Ook ontstaan
er nieuwe tradities, want ook in de oerwouden gaan ze met hun tijd mee.
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Suriname
In Suriname zijn veel eco-resorts, paradijsjes
in de binnenlanden waar indianen en marrons wonen. Zij leven grotendeels nog op
traditionele wijze, waarbij wel enkele aanpassingen aan het moderne leven zijn
gemaakt.

Zwarte Cross
Zwarte Cross geniet nationale en internationale bekendheid. Het is een groot festival
met veel motoren en bier. Ondanks de
. bezoekers is het nog steeds een
streekfestival waar dialect wordt gesproken,
veel lokaal talent optreedt en mensen uit de
buurt komen. Dat komt omdat Zwarte
Cross aansluit bij de tradities van jong en
oud in de Achterhoek. De combinatie van
Achterhoekse humor, ijzingwekkende
stunts, motoren, gezelligheid, vermaak voor
het hele gezin, muziek en bier maken van
Zwarte Cross een moderne uiting van
volkscultuur.

Halloween
De winkels liggen binnenkort weer vol met
spinnenwebben, schedels, grafzerken, heksen, spoken en pompoenen. Het is
Halloween, de avond voor Allerheiligen.
Vaak wordt beweerd dat Halloween zijn
roots heeft in het Keltische Samhain, een
feest waarbij de levenden contact zouden
hebben met de doden. Over de oorsprong
van deze uit Engeland en Amerika overgewaaide traditie verschillen de meningen.

Ineke Strouken
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Studenten
Iedere studentenstad in Nederland heeft één
of meerdere studentenverenigingen. Deze
vaak al oude verenigingen staan bol van de
tradities. Alle leden worden in hun eerste
jaar gewezen op deze mores, die heel serieus
worden genomen. De regels voor het zingen
van bepaalde liederen, bij diners en gala’s en
in de dagelijkse omgang spelen een belangrijke rol en hebben een samenbindende
functie. Tradities vormen ook de band met
vorige generaties corpsleden.
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Kluizenaarsbestaan

Een leven in
afzondering
Tekst JANNEKE VAN DER VEER
Foto’s MARIABROEDERSCHAP, KLUIS OP DE SCHAELSBERG
EN JANNEKE VAN DER VEER

‘Iemand die zich van de wereld heeft afgezonderd om sober en vroom te leven en boete te doen’ is
de definitie die Van Dale voor het woord kluizenaar geeft, en als tweede, meer afgeleide betekenis
‘iemand die afgezonderd en eenzelvig leeft, niet onder de mensen komt’. In dit artikel maakt u
kennis met enkele kluizenaars uit het verleden en met broeder Hugo die in onze tijd heeft gekozen
voor het kluizenaarsleven.

K

erkvader Hiëronymus van Stridon (circa -) stelt
in een bekend geworden geschrift dat Paulus van
Thebe (-) de oervader van de kluizenaars, ofwel
heremieten, is.

velen als heilzaam ervaren, ook toen er geen sprake meer was
van vervolgingen. Uit de eerste kluizenaars ontwikkelde zich
later het christelijk kloosterleven.

De kluis op de Schaelsberg
Paulus van Thebe
Paulus werd geboren in Beneden-Thebaïs en was de zoon van
welgestelde ouders, die beiden jong overleden. Om te ontkomen aan de christenvervolgingen van de Romeinse keizer
Decius ging hij op de vlucht. Nadat een zwager, die het op zijn
vermogen had voorzien, hem als christen dreigde aan te geven,
trok hij zich terug in het Galalagebergte in de woestijn van
Oost-Egypte. In een rotshol vond hij een onderkomen, waar
hij meer dan negentig jaar in eenzaamheid leefde. Daarmee
werd hij de eerste kluizenaar.

Ook in Nederland ontstond een traditie van kluizenaars.
Bekende middeleeuwse kluizenaars zijn de heilige Gerlachus
van Houthem (circa  – circa ), de zalige Dodo van
Haske (?-) en Suster Bertken van Utrecht (-).

Broeder Hugo is de
enige kluizenaar in
Nederland.

Van zijn leven zijn weinig gegevens overgeleverd. Wel bestaat
de legende dat Paulus van Thebe bezoek heeft gehad van
Antonius (circa - circa ), die bekend is geworden onder
de naam Antonius Abt en vanaf zijn twintigste als kluizenaar
ging leven. Inspiratie daartoe vond Antonius in de Bijbeltekst
‘Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles wat je bezit en volg
mij’ (Matteus , ).

Onder invloed van de Contrareformatie waren er vooral in de
zeventiende en achttiende eeuw veel kluizenaars in ons land,
met name in Brabant en Limburg. In die tijd ontstond ook de
kluis op de Schaelsberg, in het dialect van Valkenburg
‘Sjaasberg’ geheten.

In de tijd van Paulus waren er meer gelovigen die op de vlucht
gingen voor de Romeinse christenvervolgingen. Net als hij
trokken zij de Egyptische woestijn in om zich daar in een leven
van stilte en soberheid te wijden aan God. Zij worden woestijnvaders genoemd. Een dergelijke manier van leven werd door

De Schaelsberg is een prachtig gelegen bos tussen Schin op
Geul en Valkenburg. Op het plateau boven het bos bevindt
zich een kluis, bestaande uit een kapelletje met aangebouwde,
kleine woonvertrekken. Hier leefden achtereenvolgens zestien
kluizenaars.
najaar  Traditie
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Interieur van de
Kluiskapel in
Warfhuizen met het
clausuurhek dat
Broeder Hugo met
de samenleving
scheidt.

Broeder
Hugo leeft
volgens de
regel ‘ora et
labora’, bid
en werk.

Het leven van broeder
Hugo staat in teken van
het gebed.

te bidden en te mediteren. Ook schreef hij veel gedichten.
Hoewel hij de eenzaamheid verkoos, sloot hij zich toch niet
helemaal van mensen af. Bezoekers van de kluiskapel trad hij in
de regel vriendelijk tegemoet.
Daarna volgden nog enkele kluizenaars die de kluis op de
Schaelsberg bewoonden. In  vertrok de laatste, August
Tevesen, die zijn leven in de kluis afwisselde met dat in het
klooster Leienbroek bij Sittard. Hij was dus geen echte
kluizenaar.

Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin
Het oudste woonvertrek dateert uit circa . De Schaelsberg
was in die tijd eigendom van de familie Hoen van Carthyls.
Graaf Jan Gerard Hoen van Carthyls gaf toestemming aan de
Franciscaner pater Laurentius Ploumen om zich bij het kapelletje op de Schaelsberg als kluizenaar te vestigen. Hij, en de heremieten die na hem kwamen, moesten zich houden aan het
reglement voor kluizenaars, dat reeds in  door Bisschop
Cools van Roermond was uitgevaardigd. Ze mochten geen
sterke drank gebruiken, vrouwen hadden geen toegang tot de
kluis, ze moesten dagelijks gebeden opzeggen en mochten de
omringende bewoners niet tot last zijn, met andere woorden ze
mochten niet bedelen. De kluizenaars moesten leven van wat ze
zelf verbouwden en van wat de boeren in de omgeving hen
brachten. Wanneer de kluizenaar geen voedsel meer had en
door honger werd gekweld, luidde hij de klok om de dalbewoners hiervan op de hoogte te brengen.
Na de dood van Ploumen in  bleef de kluis een poos
onbewoond. Daarna volgden andere heremieten. Bekendheid
kreeg in de achttiende eeuw Arnold Haesen (?-), die de
boeren in de omgeving met raad en daad bijstond, onder meer
wanneer hun vee ziek was.
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Henricus Weerts
Henricus Weerts (-) is waarschijnlijk de bekendste
kluizenaar van de Schaelsberg en ook de meest échte kluizenaar.
Vanaf zijn jeugd leefde hij al voor het geloof. Hij zocht de eenzaamheid op en besteedde veel tijd aan het gebed. In 
werd hij opgenomen in de Orde van de Franciscanen en in
 werd hij kluizenaar op de Schaelsberg. Zes jaar later vertrok hij als pauselijk zouaaf (soldaat) naar Rome om er de kerkelijke staat te verdedigen tegen de Garibaldi, die alle gewesten
van Italië wilden samenvoegen tot één staat. De Garibaldisten
wilden dat ook de paus zijn provincie zou afstaan. Daarom riep
deze katholieke jongeren op oom in dienst te treden bij het
leger. Weerts gaf gehoor aan deze oproep. Het pauselijk leger
verloor echter de strijd, waarna alleen Vaticaanstad als domein
van de paus overbleef. Daarna trok Weerts naar Israël voor een
bezoek aan de heilige plaatsen. Hierdoor werd zijn geloof nog
meer verdiept.
Na vier jaar keerde Henricus terug naar de Schaelsberg. Hij
leefde er in zeer strenge, bijna Spartaanse boetvaardigheid.
Water en brood waren zijn enige voedsel. Wat hij kreeg aan aalmoezen, gaf hij weer weg. ’s Nachts was hij in de kluiskapel om

In de traditie van de kluis op de Schaelsberg en andere kluizen
in Limburg en Noord-Brabant ontstond in  de kluis in
Warfhuizen.
Warfhuizen in het Groninger Hogeland is gebouwd op twee
wierden. Op een daarvan staat de kerk van Warfhuizen, die
oorspronkelijk dateert uit de dertiende eeuw. In  is de kerk
afgebroken en vervangen door een grotere. De van oorsprong
katholieke kerk werd tijdens de Reformatie protestants. Een
deel van de bevolking bleef echter de moederkerk trouw. Zij
moesten hun geloof in het geheim beleven. Deze ondergrondse
kerk werd gesteund door de Jonkers van de Lulemaborg in
Warfhuizen. Dankzij hun inspanningen kon in de achttiende
eeuw weer een (schuil)kerk gebouwd worden. Hieruit is de
Sint-Bonifatiusparochie in Wehe-den Hoorn ontstaan, de
oudste nog functionerende parochie in de omgeving van
Warfhuizen. Het dorp zelf was grotendeels NederlandsHervormd. Toen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw
het kerkbezoek sterk terugliep, moest de kerk de deuren sluiten, waarna deze dertig jaar leeg stond en in verval raakte.
Begin  werd overwogen de kerk een andere bestemming te
geven. Gedacht werd onder meer aan een horecagelegenheid.

Het katholieke deel van de bevolking wist dat te voorkomen
door de kerk te kopen. Daarmee kwam de kerk in  weer in
katholieke handen. Begonnen werd aan een grootscheepse restauratie, die tot  duurde. De kerk werd daarbij een kluis
met bijbehorende kapel.

De bedroefde moeder van Warfhuizen
Tijdens de restauratie werd een Mariabeeld van Andalusische
herkomst geplaatst. Dit beeld, gemaakt door de Sevillaanse
beeldhouwer Miguel Bejarano Moreno, stelt een diepbedroefde Maria voor. Nadat het was geplaatst, kwamen al spoedig groepjes in Nederland wonende Spanjaarden en ZuidAmerikanen op bedevaart naar Warfhuizen. Veel mensen voelden zich getroost bij het aanschouwen van het beeld, vooral
ouders met verdriet vanwege een gestorven of ziek kind of een
kind in moeilijkheden. Daarna kwamen ook andere Nederlanders een kaars opsteken of een intentie schrijven. In  is
daarbij het gebruik ontstaan om Maria een nieuwe witte zakdoek te schenken en de oude – als herinnering – mee te nemen.
Vaak wordt deze vervolgens weggegeven aan iemand in nood.
Behalve het Mariabeeld – ‘Onze Lieve Vrouwe van de Besloten
Tuin’ of ‘De Bedroefde Moeder van Warfhuizen’ genoemd –
trekt een schrijn met een reliek van Antonius Abt, patroon van
kluizenaars, bijzondere aandacht. Dagelijks kan men tot negen
uur ’s avonds in de kapel terecht.

Broeder Hugo
Halverwege de kerk in Warfhuizen is een groot smeedijzeren
hek aangebracht, het zogenaamde clausuurhek. Dit hek
scheidt het openbare gedeelte van de kerk van het leefgebied
van broeder Hugo, op dit moment de enige kluizenaar van
Nederland. In dit afgeschermde gedeelte, waar zich ook het
Mariabeeld bevindt, bidt de broeder de getijden. Erachter is
een doorgang naar de sacristie en de eigenlijke kluis, die bestaat Î
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In de Kluis op de
Schaelsberg leefden
zestien generaties
kluizenaars.

Henricus Weerts (1827-1889) is waarschijnlijk de bekendste kluizenaar van de
Schaelsberg.

gieuze afbeeldingen en het maken van prentjes en vaantjes. Een
enkele keer verricht hij enkele werkzaamheden voor parochies
van bevriende pastoors, werkzaamheden waarvoor hij niet naar
buiten hoeft.

Interieur van de kluiskapel op de Schaelsberg in Limburg

uit een woonkamer, twee slaapkamers en een kelder annex
keuken.
Broeder Hugo is als Hugo Beuker in  geboren in Emmen
en opgegroeid in Odoorn. Zijn degelijke Nederlands-Hervormde achtergrond liet hij op veertienjarige leeftijd achter
zich. Tijdens een vakantie stond hij op zeker moment oog in
oog met het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in de
gelijknamige basiliek te Maastricht. Dat was voor hem zo’n
bijzondere ervaring dat hij besloot katholiek te worden. Na de
middelbare school volgde hij enkele jaren een priesteropleiding
in Den Bosch. Omdat hij meer voelde voor het kloosterleven
dan voor het pastoraat van een parochie, verliet hij deze opleiding in .
In de jaren die volgden, ontdekte hij dat zijn roeping lag in een
leven in afzondering. Hij wilde een contemplatief leven, dat wil
zeggen zijn leven wijden aan het gebed. In  verhuisde hij
naar Warfhuizen, waar hij tot eind  in een caravan naast
de kerk woonde. Vervolgens betrok hij de gereed gekomen
kluizenaarswoning. De toenmalige bisschop Eijk van het bisdom Groningen-Leeuwarden steunde zijn streven. Gabriel
Bunge, die monnik was geweest in een benedictijnerabdij in
België en een jaar of dertig geleden kluizenaar werd op een
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bergtop in Zwitserland, was bereid broeder Hugo te begeleiden
in zijn ontwikkeling tot kluizenaar. Met hem heeft de
Warfhuister kluizenaar regelmatig telefonisch contact.
Broeder Hugo koos bewust voor het Noorden, omdat daar zijn
wortels liggen. Bovendien was daar niemand die zo’n leven
leidde. Hij vindt het belangrijk dat er in een bisdom mensen
zijn die hun leven wijden aan gebed voor de Kerk, voor de
wereld en voor het bisdom.

Ora et Labora
Het dagelijkse leven van broeder Hugo bestaat uit een regelmatige afwisseling van bidden en werken, of zoals de Heilige
Benedictus (-) het heeft geformuleerd: ora et labora.
Tussen zes uur ’s morgens en half negen ’s avonds bidt en zingt
de broeder acht maal de getijden, in het Latijn. Daarnaast is er
om half zes ’s middags het dagelijkse rozenkransgebed. Aan de
Vespers om zes uur ’s avonds kan iedereen deelnemen. Na het
Completen om half negen ’s avonds zingt broeder Hugo nog
het Jezusgebed in het Grieks, ‘de rozenkrans van de orthodoxen’ genoemd.
De werkzaamheden van de broeder bestaan vooral uit het bijhouden van het gebouw en het kerkhof, het schilderen van reli-

Ook begeleidt de kluisbroeder de dagelijkse Mariadevotie. Hij
bidt ten dienste van de bedevaartgangers hardop rozenhoedjes
en ruilt de zakdoeken. Tevens betrekt hij de intenties van de
bedevaartgangers in zijn gebed. Het is duidelijk dat de volksdevotie hem boeit, wat in tegenspraak lijkt met zijn keuze voor
een leven als kluizenaar. Maar misschien speelt hier de missiegedachte een rol. Hij is zelf immers op vergelijkbare wijze tot
het katholieke geloof gekomen. In dat licht kan ook het feit
worden gezien dat hij open staat voor de groepsbedevaarten die
worden georganiseerd. Overigens waren kluizenaars in het verleden ook vaak betrokken bij kapellen waaraan een bijzondere
devotie was verbonden.

Mariabroederschap
Broeder Hugo beperkt het contact met de wereld tot een minimum. Een doodenkele keer praat hij met bezoekers, bijvoorbeeld als zij een gebedsintentie willen opgeven. Een dergelijk
contact vindt uitsluitend plaats door het clausuurhek. Hij heeft
er geen bezwaar tegen wanneer bezoekers kijken en luisteren
wanneer hij zijn getijden bidt. Wel is er een uitdrukkelijk verzoek om hem met rust te laten. Juist om die rust te bewaken is
in , toen de devotie steeds grotere vormen aannam, de
Mariabroederschap opgericht. Hoewel de broederschap een
belangrijke functie heeft in het beheer van de kapel, de begeleiding van bedevaarten en de organisatie van processies richten
de leden zich in de eerste plaats op het gebed. Op de website
van de broederschap is dit als volgt geformuleerd: ‘Maar allereerst is de broederschap een gemeenschap van gebed. Wij geloven heilig in de kracht daarvan, en bidden dan ook dagelijks
voor het geluk van de Kerk en de wereld’.

Omdat er vrijwel geen contact mogelijk is, is het voor ‘gewone’
mensen moeilijk voor te stellen hoe het is om kluizenaar te zijn.
In een uniek interview met het Dagblad van het Noorden lichtte
broeder Hugo een tipje van de sluier op. Op de vraag of hij het
moeilijk vindt om als kluizenaar in een wereld te leven waarin
mensen zich afwenden van het geloof, was zijn antwoord dat
hij dankbaar is om in deze wereld ‘een plek te zijn van hoop,
een plek waar het alledaagse grijze wordt doorbroken’. Hij
voegde hier nog aan toe: ‘In het land der blinden is eenoog
koning. Dat sterkt mij ook. Dat is reden te meer om te zijn wat
je bent.’ Het feit dat hij als kluizenaar naar nederigheid streeft,
lichtte hij ook toe: ‘Nederigheid is niet populair in deze wereld
waarin je je moet ontplooien. Maar echte nederigheid geeft
ruimte aan iemand anders. Wij vechten tegen de competitiedrang, het met je ellebogen werken om vooraan te staan.’ Als
een verschil tussen zijn leven en het ‘leven buiten’ noemt hij
dat de hoogte- en dieptepunten kleiner zijn. Voor hem is de
maand mei een hoogtepunt wanneer een groot aantal mensen
komt bidden voor Maria. Het doet hem veel wanneer mensen
gelukkiger weggaan dan dat ze zijn gekomen. Maar ook waardeert hij juist de stilte na het bedevaartseizoen, in de tweede
helft van september.

Een kluizenaar van deze tijd
Broeder Hugo mag dan vrijwel geen contact met de buitenwereld hebben, hij is wel een broeder van deze tijd en houdt (dus)
een weblog bij. De ene keer vult hij het weblog met (religieuze)
overpeinzingen, dan weer doet hij verslag van dagelijkse
beslommeringen of vertelt hij een anekdote. Kortom, hij ‘blogt’
zoals een groot aantal mensen dat doet. De afstand die er
gewoonlijk is tussen kluizenaars en de mensen ‘buiten’ wordt er
kleiner door.
En dat sluit aan bij woorden op zijn website: ‘In kloosters en
kluizen over de hele wereld leven mensen om te bidden voor de
Kerk. Zij zijn niet persé heiliger dan de leden van de Kerk die
bijvoorbeeld registeraccountant, dorpspastoor, metselaar of
interim-manager zijn. Ze hebben alleen een iets andere functie.
Een functie die in deze tijd niet meer door iedereen begrepen
wordt, maar die eigenlijk net zo gewoon is als bakker of
groenteboer.’ Í
Meer informatie:
– De weblog van Broeder Hugo www.beslotentuin.nl en de Mariabroederschap
www.mariabroederschap.nl).
– Het interview met Broeder Hugo in het Dagblad van het Noorden op 31
december 2009, www.dvhn.nl.
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Op zoek naar de Keltische
wortels van Halloween

Op Samhain
vervaagde de
grens tussen
de natuurlijke
en bovennatuurlijke
wereld.

Tijdens de negentiende eeuw trokken miljoenen Ierse migranten naar Amerika. Natuurlijk namen ze hun traditionele
gebruiken en gewoontes mee. Onder hun invloed groeide
Halloween in de States uit tot een jaarlijks hoogtepunt. Door
de globalisering en amerikanisering waaide het feest na  opnieuw over naar Europa, waar het zich de laatste jaren
eveneens tot een populair evenement ontpopte. Daarmee is
Halloween teruggekeerd naar zijn plaats van oorsprong:
Europa. Aldus het standaardverhaal.

Heidens erfgoed
Een kleine groep volkskundigen en historici plaatst er echter
kanttekeningen bij. Hun centrale vraag luidt: kan het standaardverhaal worden onderbouwd, of is het één van de vele
mythen die over volkscultuur en volksgebruiken worden
verteld?
In de tweede helft van de achttiende eeuw groeide binnen de
intellectuele elite van Europa het vermoeden dat in de westerse
cultuur oude heidense elementen verborgen zaten. Men redeneerde dat de beschaving bestond uit een oppervlakkig bovenlaagje, de zichtbare wereld van elke dag. Maar daaronder zat de
eigenlijke cultuur, en die was heel oud en heel hardnekkig.

Magie spreekt jongeren aan.

Allerheiligen
en Samhain
Tekst HERMAN CLERINX
Foto’s HERMAN CLERINX, NATIONALE BEELDBANK

Elk jaar opnieuw, bij het naderen van november, krijgen Nederland en Vlaanderen last van een Amerikaanse griep
die door pompoenen wordt verspreid. We moeten en zullen Halloween vieren, daar zorgen de media en handel wel
voor. Twintig jaar geleden was bij ons nog amper sprake van Halloween, nu is het feest alom tegenwoordig.
Elk jaar opnieuw kunnen we ook lezen dat Halloween van de Kelten afstamt, meer bepaald van hun nieuwjaar.
Het is echter de vraag of dit klopt. Is Halloween zo Keltisch als wordt beweerd? Zowel binnen de volkskunde,
als de geschiedschrijving wordt daar sceptisch over gedacht.
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et standaardverhaal over Halloween is bekend. De
Ierse Kelten vierden het feest van Samhain, zeg maar
hun nieuwjaar. Ze deden dat op  november, wanneer
voor hen de donkere helft van het jaar aanbrak. Tussen de laatste dag van oktober (het einde van het oude jaar) en de eerste
dag van november (het begin van het nieuwe jaar) stond voor
de Kelten de tijd stil. Dat was het uitgelezen moment om met
overleden familieleden, geesten en bovennatuurlijke wezens uit
de Andere Wereld in contact te treden.
Toen het Keltische Ierland werd gekerstend, zagen de eerste
christenen dit feest van Samhain met lede ogen aan. Ze vonden
dat contact zoeken met overledenen en geesten maar niks. Het
leek teveel op in verbinding komen met de duivel, een bezigheid waarmee een christen zich niet inliet. Maar het gewone
volk bleef dol op Samhain. Dus besloot de kerk het gebeuren te
integreren. De kerk bezat immers een eigen tegenhanger: Allerheiligen. Aanvankelijk vierden de christenen dat ergens in de
lente – de precieze data verschilden van streek tot streek – maar
om de Kelten te paaien, verplaatste de bisschop van Rome heel
listig het feest naar  november. Pal op de dag dat Samhain
werd gevierd.
In de Engelstalige gebieden werd – en wordt – dit christelijke
feest All Saints genoemd. De avond ervoor heet in die diezelfde
taal all hallow even, een begrip dat tot Halloween werd
verbasterd.

Voor een historicus en volkskundige kwam het erop aan die
bloot te leggen. Menige onderzoeker trok naar het platteland
om de ‘eeuwenoude’ orale volkscultuur op te tekenen. Zo gingen de gebroeders Grimm ijverig op zoek naar oude verhalen
die door het volk werden verteld. In Nederland pleitte de oudheidkundige/archeoloog Nicolaus Westendorp ervoor om mondeling circulerende volksverhalen te onderzoeken. Volgens hem
zaten daarin elementen van een heidense geloofsleer verborgen.

Zoals de aardkorst
De stelling dat Halloween een Keltische oorsprong heeft, past
binnen deze manier van denken. Ze lijkt te zijn bedacht door
de antropoloog James Frazer (–). Rond  schreef
die een reeks boeken over de volkscultuur van de hele wereld:
The Golden Bough. Hij zou als eerste expliciet de link tussen
Allerheiligen op  november en het Keltische Samhain hebben
gelegd.
Als kind van zijn tijd was Frazer beïnvloed door twee wetenschappen, of wetenschappelijke denkpatronen, die toen opgang
maakten: het Darwinisme met zijn idee van een evolutie en de
geologie met zijn stratigrafische vaststelling dat de aardkorst uit
lagen bestaat. Vooral die laatste wetenschap was van belang. In
de loop der tijden werden verschillende aardlagen op elkaar
gestapeld, zo leert ons de geologie. Bovenaan liggen in principe
de jongste lagen, onderaan de oudste. Op dezelfde manier, zo
redeneerde Frazer, vormen de gewoontes en geloofsopvattingen
van het gewone volk een opeenstapeling van een alsmaar
oudere traditie. Allerheiligen was daar een sprekend voorbeeld
van. Voor Frazer was dat niets meer dan het oude Keltische
Samhain-dodenfeest in een christelijk jasje. Als bewijs verwees
Î
hij naar de Allerheiligen-gebruiken uit van oudsher Keltische
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In Vlaanderen is het gebruikelijk om ook de
huizen in Halloween sfeer te versieren.

vangen. Allerheiligen was geen vermomde voortzetting van
Samhain.

Feest van alle martelaren
Wie heeft gelijk? Iemand als de negentiende-eeuwse Frazer of
iemand als Rogers uit onze tijd?
Om dat te achterhalen, doen we een beroep op de kerkgeschiedenis. Aanvankelijk kende het christendom geen heiligenverering. Daar deden de eerste christenen niet aan; het deed hen
teveel denken aan de Romeinse godenverering. Tenminste: zo
luidde het officiële standpunt. Want de gewone christen redeneerde anders; steeds vaker keek die met bewondering naar de
heldenmoed van sommige martelaars. Bij herhaling trokken
gelovigen naar hun graf om te bidden en om bijstand te smeken. Na verloop van tijd begon men ook andere overledenen te
vereren. Die waren weliswaar niet gemarteld, maar hadden ook
deugdzaam geleefd. Net als de martelaren kregen zij ook een
belangrijk plekje in de hemel, dicht bij God. Daarom waren zij
in een goede positie om de nog levende stumpers te helpen.

gebieden als Ierland, het eiland Man, Schotland en Wales. Veel
daarvan hadden – en hebben – inderdaad met de dood te
maken. Volgens Frazer stamden die uit de prechristelijke tijd.

De heiligenverering verbieden bleek een hopeloze taak, zodat
de kerk besloot een en ander in goede banen te leiden.
Waarschijnlijk al tijdens de vierde eeuw stelde de kerk een dag
in waarop alle belangrijke overledenen gezamenlijk werden herdacht: het feest van alle martelaars. Dat was hard nodig, want
in de loop der tijden waren er veel boegbeelden bijgekomen.
Vooral keizer Diocletianus had met zijn bloedige onderdruk-

king van de christenen voor een inflatie van de voorraad martelaars gezorgd. Een jaar telde onvoldoende dagen om elke ochtend iemand anders te gedenken. Een algemeen feest was het
enige alternatief.
Als tijdstip werd  (of ) mei gekozen, al stak dat niet zo
nauw. Sommige streken namen een andere dag. In Syrië herdachten ze hun martelaars tijdens de paasweek. In Antiochië,
in de Griekse invloedssfeer, en in Turijn deden ze dat op de
zondag na Pinksteren. Maar door al deze verschillende tijdstippen liep één rode draad: overal werd het in de buurt van Pasen
gevierd. Pasen was immers het feest van de overwinning op de
dood. Door daaraan een herdenking van de martelaars te koppelen, werd men expliciet aan de verrijzenis herinnerd.

Ontstaan van Allerheiligen
In  (of ) bouwde Bonifatius IV, de toenmalige bisschop
van Rome, het Pantheon om tot een kerk. Het Pantheon was
een heidense tempel uit  v.C., bedoeld voor alle Romeinse
goden. Op  mei (of op  mei, volgens een andere kalenderberekening) doopte Bonifatius IV de tempel om tot de Kapel
Sancta Maria ad Martyres. In het Nederlands luidt dat: ‘Maria
en (bij) de martelaren’.
Ruim een eeuw later – rond  – vierde Gregorius III plotseling alle martelaars op  november. Misschien had hij het feest
van mei naar november verplaatst, maar dat weten we niet. Het

kan ook om een aparte viering zijn gegaan. In elk
maliige
geval wijdde hij op  november in de toenmalige
l
Sint-Petruskerk een kapel in voor Alle Heiligen. V
Volgens
getuigenissen werden bij die gelegenheid karrenvrachten vol
knoken van wellicht heuse martelaars naar de kapel versleept.
Aanvankelijk gold dit tijdstip van  november alleen voor
Rome. Elders bleef men Allerheiligen in de lente vieren en
stapte men slechts geleidelijk op de nieuwe dag over. Pas keizer
Lodewijk de Vrome (-) zou in een edict voor het hele
Frankische rijk hebben bepaald dat Allerheiligen op  november moest vallen.

1 november
De reden waarom voor  november werd gekozen, is verdwenen in de nevelen van de geschiedenis. Jacobus de Voragine
schrijft dat men de voorkeur gaf aan de herfst, omdat dan de
oogst was binnengehaald en er voor de bedevaarders voldoende
te eten en te drinken was. Maar dat klinkt weinig overtuigend
en kan een uitleg achteraf zijn. Per slot van rekening zijn er in
de lente meer kerkelijke feesten, zoals Pasen en Pinksteren.
Daarvoor bezaten ze kennelijk wél genoeg te eten.
Misschien moeten we de uitleg niet eens ver zoeken. Een (deel)
verklaring vinden we wellicht bij Benedictus. Die liet, vooral
om pragmatische redenen, in zijn indeling van het jaar de
winterse periode op  november beginnen. Benedictus schreef Î

Wetenschappelijke twijfel
Sinds ongeveer  worden zulke ideeën niet als vanzelfsprekend door antropologen en volkskundigen aanvaard. De
ervaring leert dat maar zelden een pre-christelijke oorsprong
kan worden bewezen, of zelfs maar aannemelijk kan worden
gemaakt. Het idee van eeuwenoud heidens erfgoed klinkt aantrekkelijk, maar valt slechts een enkel keertje aan te tonen.
Hoogleraar geschiedenis Nicholas Rogers van de universiteit
van York betoogt zelfs dat Frazer in wezen de omgekeerde
werkwijze had gevolgd. Hij had de volksgebruiken die in zijn
tijd aan Allerheiligen en Halloween waren verbonden, simpelweg naar het verleden getransponeerd. Zo moest hij wel uitkomen bij de opvatting dat Samhain een dodenfeest was
geweest. Vervolgens kon hij niet anders dan een ‘link’ tussen
Halloween en Samhain ontdekken. Dat die volksgebruiken
ook later konden zijn ontstaan, los van Samhain, kwam bij
Frazer niet op.
Ten onrechte, aldus Rogers. In werkelijkheid was het oorspronkelijke Samhain nauwelijks of niet gekoppeld aan de dood en
aan een verering van de voorouders. Eerder was Samhain een
festival dat zich bevond op de grens tussen het zichtbare en
onzichtbare, tussen mensen en onstoffelijke wezens, tussen het
natuurlijke en bovennatuurlijke. Contact zoeken met de geesten was op Samhain mogelijk, dat blijkt afdoende uit de middeleeuwse teksten. Maar dit is nog iets anders dan expliciet de
voorouders vereren. Samhain was géén dodenfeest, en dus had
de kerk geen enkele reden om het door Allerheiligen te ver
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Op Allerheiligen
worden alle
martelaren
en heiligen
herdacht.
Halloween
is de avond
vóór Allerheiligen.
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spoor van Halloween hadden gebracht, zijn pas in de volle
middeleeuwen ontstaan. Dus eeuwen nadat Allerheiligen naar
 november was verplaatst.
Rogers ziet hierin een besmetting van Allerzielen. Rond 
had Allerheiligen er immers een broertje bijgekregen:
Allerzielen op  november. Op die dag herdenken katholieken
alle doden, niet alleen de heiligen. Voor een gewone gelovige is
dat van belang. Op Allerzielen kan hij zijn overleden moeder,
vader en andere familieleden en vrienden herdenken, ook zonder dat die officieel heilig werden verklaard.
Dit Allerzielen is pas in de zevende eeuw ontstaan en werd pas
rond  door Odilo, de abt van Cluny, officieel gemaakt.
Aanvankelijk vierde men het dan nog op een afwijkende dag,
ergens in februari. Pas later verschoof het tijdstip geleidelijk
naar  november, tot het rond  overal en altijd aan
Allerheiligen werd gekoppeld. Toen konden de befaamde volksgebruiken omtrent de dood, die inderdaad op  en/of 
november plaatsvinden, beginnen.
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Tradities zijn gewoonten
en gebruiken die doorgegeven worden van
generatie op generatie.
Lees elk kwartaal
over de boeiende
achtergronden van
onze alledaagse dingen,
tradities en rituelen.

zijn regel voor de monniken tijdens het begin van de de eeuw,
dus lang voor het zo even vermelde inwijdingsfeest van .
Misschien heeft Gregorius III simpelweg het tijdstip van
Benedictus overgenomen.

Keltisch feest?
Tot nog toe was in dit relaas geen sprake van een Keltische
invloed. De keuze voor  november lijkt een typisch Romeinse
gebeurtenis te zijn geweest, gebaseerd op Romeinse overwegingen. Betekent dit dat er helemaal geen Keltische invloed was?
Ronald Hutton, een hoogleraar geschiedenis uit Bristol, heeft
dit nagetrokken. Hij begint met de vaststelling dat we relatief
weinig weten over de Keltische jaarkalender en jaarindeling.
Om die te bestuderen, beschikken we in hoofdzaak over twee
soorten bronnen: de middeleeuwse teksten uit vooral Ierland,
en de Gallo-Romeinse kalender die in het Franse Coligny werd
teruggevonden. Beide zijn problematisch. De Ierse teksten
komen uit de tijd dat de kerstening volledig was doorgevoerd,
zodat we ze niet zonder meer naar een prechristelijk tijdperk
kunnen transponeren. De kalender van Coligny stamt wél uit
de heidense periode, maar is Gallo-Romeins. We kunnen moeilijk nagaan in welke mate hij ‘puur’ Keltisch was, dan wel of de
Romeinen (of andere volkeren) een invloed hebben uitgeoefend. Bovendien is de kalender onvolledig en valt hij niet
gemakkelijk te interpreteren. Maar voor zover men het kan
nagaan, stemt de kalender niet perfect overeen met de gegevens
uit het middeleeuwse Ierland.

plaatsvond, kan niemand vertellen. Daar kan best speling in zitten. Dat alleen al zet de theorie van Frazer op losse schroeven.
Bovendien vond Hutton pas in het Keltische Ierland van na
 een vermelding van Allerheiligen op  november. Uit de
achtste eeuw las Hutton wél vermeldingen van het feest in de
lente: toen werd in Ierland het feest van de Europese martelaren op  april gevierd. Het gaat om deze teksten: de (vermoedelijk) oudste versies van het Martyrologium van Beda
Venerabilis, het Martyrologium van Tallaght en de Felire van
Oengus, plus een randnoot uit het Boek van Leinster. De datering van al deze teksten is echter onzeker. We beschikken enkel
over kopieën van na . De verschillende handschriften
stemmen geenszins met elkaar overeen en tot nu toe is er geen
bruikbare publicatie voorhanden. De betrouwbaarheid en de
bruikbaarheid van deze teksten zijn voor een historicus beperkt,
maar we hebben niets beters. Over de eeuwen dáárvoor hebben
we helemaal geen informatie.
De conclusie ligt volgens Hutton voor de hand. Toen in WestEuropa het feest van Allerheiligen officieel naar  november
werd verplaatst, was Ierland al een kleine vier eeuwen gekerstend. Dat is te lang om een heidens feest als Samhain dermate
sterk te laten voortleven, dat de kerk zich na  nog gedwongen voelde om het een christelijk tintje te geven. We mogen
ervan uitgaan dat niets wijst op een vervanging van Samhain
door Allerheiligen op  november.

Allerheiligen en Allerzielen
Ergo: we weten niet wanneer Samhain exact werd gevierd, áls
dat al altijd en overal op dezelfde dag gebeurde. Het feest vond
uiteraard plaats in de herfst, maar of het exact op  november
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De historicus Rogers voegt hieraan nog een ander element toe.
De talloze volksgebruiken van onder meer de Britse eilanden,
die met de dood en geesten te maken hebben en Frazer op het

Daarmee is het verhaal rond. De argumenten, die aannemelijk
moeten maken dat Allerheiligen een voortzetting is van het
Keltische Samhain, zijn veel minder sterk dan vanzelfsprekend
wordt aangenomen. Uiteraard kunnen we de mogelijkheid van
een Keltische oorsprong nooit uitsluiten. Zekerheid bestaat in
de wetenschap bijna nooit.
Maar bewijzen voor een verband tussen Samhain en Halloween
bestaan niet. Integendeel. Zolang niemand een tekst kan opvissen waarin sprake is van een vroeg Iers Allerheiligen op
 november, lijkt het verstandig ervan uit te gaan dat Allerheiligen en Samhain twee verschillende feesten zijn. De oorsprong van het  novemberfeest moeten wij wellicht in het
Romeinse Rijk zoeken, mogelijk in Rome zelf.
Op de keper beschouwd is dit ook precies wat we kunnen verwachten. Toen de Keltische gebieden vanaf de vierde eeuw werden gekerstend, en zeker toen West-Europa in de zevende en
achtste eeuw christelijk werd, had het christendom al grotendeels vorm gekregen. Toen was voor de christenen de tijd van
zoeken en experimenteren grotendeels voorbij. De oorsprong
van heidense elementen binnen het christendom moeten we in
eerste instantie in de Romeinse invloedsfeer zoeken. Niet in
West-Europa. Í
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Bijgeloof in de sport

Tekst OLIVIER RIETER
Foto’s NATIONALE BEELDBANK

Als mensen
onder grote
druk moeten
preseteren,
zoeken ze
houvast in
bijgeloof.

Balansbandjes
om te winnen
Tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika verwierf de Duitse octopus Paul wereldfaam.
Hij voorspelde in het aquarium Sea Life in Oberhausen telkens correct de uitkomst van de WK-wedstrijden
door uit bakjes, waarin de vlaggen van tegen elkaar uitkomende landen stonden, een mossel te pakken.
Bijgeloof en sport vormen een interessante combinatie. Tal van sporters laten bijgeloof een rol spelen voor en
tijdens het sporten. Bij het onder grote druk moeten presteren, onder toeziend oog van een kritisch publiek,
kunnen ze wel een steuntje gebruiken.

O

p het wereldkampioenschap
voetbal speelde nog meer bijgeloof een rol. Zo droegen de spelers van oranje ‘balansarmbandjes’, die
hun succes zouden brengen. De bandjes
zouden voor evenwicht en lenigheid zorgen. Ook tijdens eerdere WK’s was bijgeloof belangrijk. Zo kuste de Franse speler
Laurent Blanc voor iedere wedstrijd op
het toernooi van  het kale hoofd
van de keeper Fabien Barthez. Dit bracht
mogelijk geluk, want Frankrijk werd dat
jaar wereldkampioen. Een andere keeper,
de Deen Peter Schmeigel omarmde voor
elke wedstrijd de doelpalen. Johan
Cruijff betrad altijd als eerste speler het
veld voor de warming up en kwam als
laatste op het veld voor de echte wedstrijd. Hij wilde alles zoveel mogelijk
onder controle hebben. De snelle Marc
‘Speedy Gonzales’ Overmars smeerde

altijd Vicks in zijn knieholten. Hij had
dan het gevoel dat hij nog sneller was.

Rituelen
Ook in het tennis spelen rituelen een rol.
Zo plukte Ivan Lendl steeds aan zijn
wenkbrauwen voor het serveren en zet
Rafael Nadal in de game-pauzes zijn flesjes drinken steeds in dezelfde volgorde.
De grillige Kroatische tennisser Goran
Ivanisevic stond na de pauzes telkens
later op de baan dan zijn tegenstander en
hij zorgde er altijd voor dat hij niet op
de lijnen van het veld stapte. Martina
Navratilova bezocht de avond voordat
Wimbledon begon het Centre Court en
plukte wat sprietjes van het ‘heilige gras’.
Die stopte ze in een tasje dat ze tijdens
het toernooi bij zich droeg. Navratilova
won Wimbledon negen keer.

Autocoureur Michael Schumacher stapt
altijd aan dezelfde kant in zijn race-auto
en golfer Tiger Woods draagt op zondagen waarop hij actief is steeds rode shirts.
Basketballer Chuck Person at voor een
wedstrijd altijd twee Kitkatrepen of
Snickers. De American Footballspeler
Jim Kelly had ook een apart ritueel: hij
gaf voor elke wedstrijd over. Bobsleeër
Job van Oostrom tikte met zijn schoen
altijd twee keer tegen de zijkant van de
bobslee. Als hij dat niet deed, was zijn
zelfvertrouwen verdwenen.

afbeelding van Maria. Tijdens de Tour
de France bezoeken gelovige wielrenners
Lourdes als de wedstrijd daar in de
buurt komt.

Controle krijgen

de volksliederen voor voetbalwedstrijden
in hun huiskamer opstaan en met de
hand op het hart meezingen. Een bijzondere rol is weggelegd voor mascottes: van
de ‘wuppies’ en de ‘beesies’ tot mascottes
in stadions. Zo had voetbalclub Vitesse
een tijdlang de Afrikaanse vechtarend
Hertog als clubmascotte. Deze vloog bij
iedere thuiswedstrijd even uit. Bij American Football in de Verenigde Staten lopen
vaak mascottes rond in rare pakjes. Deze
worden verondersteld geluk te brengen.

Visualisering
Mascottes
Ook supporters hebben hun rituelen. Zo
zijn er mensen die tijdens het spelen van

Sommige sporters geloven ook in visualisering, waarbij ze zich inbeelden als overwinnaar uit de strijd te komen. Door dit
te visualiseren krijgen ze extra zelfvertrouwen. Het is een vorm van omstreden
positief denken, waarbij men ervan uitgaat dat geloof in een bepaalde uitkomst
je beter laat presteren.
De wereldkampioen wielrennen krijgt
altijd de zogenaamde regenboogtrui uitgereikt. De Vlaamse wielrenner Tom
Boonen liet zich ooit vóór het WK al
fotograferen in die trui. Hij werd
prompt wereldkampioen. Ook in de prehistorie was visualisering belangrijk. Er
wordt wel verondersteld dat rotstekeningen van jachtsuccessen voorafgingen aan
het werkelijk doden van dieren.

Getallen
In het tennis geloofde men vroeger dat de
zevende game essentieel was voor het ver


Traditie
T
Tr
rad
adiittie
ie naja
najaar
na
aja
jaaarr 



loop van een set. Het getal zeven is een
heilig getal uit de Bijbel. De zevende dag
van de week is een dag waarop men eerbied toont aan God. In de Rooms-katholieke kerk zijn er zeven sacramenten.
In veel sporten zijn bepaalde andere
getallen belangrijk. Sommige spelers willen altijd met hetzelfde rugnummer spelen. Zo speelde Johan Cruijff met nummer  en basketballegende Michael
Jordan met .
Het getal dertien is omstreden.
Tweevoudig Elfstedentochtwinnaar Evert
van Benthem zag het als een geluksgetal.
Hij won zijn eerste wedstrijd bij de
A-rijders op  januari, het was de dertiende wedstrijd van het seizoen en het
was op dat moment -°C. Hij won ook
de dertiende Elfstedentocht. Voor andere
sporters is het getal echter nog steeds een
ongeluksgetal. Zo dragen veel wielrenners het rugnummer  op zijn kop
tijdens wedstrijden.

Geloof
Katholieke sporters maken voor de wedstrijd vaak een kruisteken om hulp van
boven af te smeken. Ze gaan er dan
blijkbaar vanuit dat God partij kiest.
Ook niet-gelovige sporters maken overigens kruistekens voor een wedstrijd, bijvoorbeeld wielrenner Theo Bos.
Wielrenster Leontien van Moorsel, de
beste Nederlandse wielrenster ooit,
had altijd een speldje bij zich met een

Sporters die bijgelovig zijn, willen met
hun bijgeloof controle over in feite
moeilijk te controleren zaken krijgen.
Bij sport spelen geluk en kunde een rol.
Meestal gaat het om een combinatie van
de twee. Bovendien is men erg afhankelijk van de tegenstander(s). Vooral als de
sporters grote waarde aan de uitslag
hechten, speelt bijgeloof een grote rol.
Zo zal men eerder teruggrijpen op rituelen tijdens en voor een finale, dan bij een
eerste ronde.
Veel voorkomende rituelen zijn onder
meer het eten van speciaal voedsel, het
betreden van het speelveld in een
bepaalde volgorde en het dragen van speciale kleding (bijvoorbeeld altijd dezelfde
onderbroek). Bij bijgeloof in de sport
gaat het meestal om een placebo-effect.
De sporters gebruiken het als middel om
prestaties te verbeteren of onder controle
te hebben. Zoals ook bij de geen werkzame stoffen bevattende placebo-pillen
het geval is, is er vaak sprake van een
merkbare verbetering in het presteren.
Bijgeloof speelt al een rol sinds de
opkomst van de competitieve sport in
de negentiende eeuw en ook de hedendaagse, verder rationele sporter grijpt er
nog dikwijls op terug. Í
Meer informatie:
– Evert ten Napel, Bijgeloof in de sport
(Hilversum 2001)
– Michaela Schippers en Paul van Lange, ‘The
psychological benefits of superstitious rituals
in top sport: a study among top sportpersons’
(www.paulvanlange.com/files/
Schippers&VanLange.pdf)
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Unieke kleurenprent ontdekt

Eierzoekers
werden
topatleten
in de
fierljepsport

naar het andere te komen. Hoewel de
oudst bekende fierljepwedstrijd al in
 in het Friese Baard werd gehouden,
ligt de bakermat van het moderne fierljeppen in Winsum. Hier werd in 
het eerste Friese Kampioenschap Fierljeppen gehouden. Er kwam een professionele organisatie, die gedragen werd
door vrijwilligers.

Tresoar, het historische en letterkundig
centrum in Leeuwarden, heeft sinds vorig
jaar een prachtige oude tekening uit het
jaar 1836 van de Fransman Pierre Joseph
Gauthier in haar collectie. Het verbeeldt

De polsstok
werd gebruikt
bij het kievitseieren zoeken.

een sportieve Friese eierzoeker, die met
een polsstok in de hand het veld introk,
met weidevogels in de lucht en op het
hoofd een netje met een rijke oogst aan
eieren. Om het wegzakken in de vaak
drassige bodem te voorkomen, is aan de
onderkant van de houtenpols een ronde
klos zichtbaar. Het wat
romantische beeld
wordt gecomplementeerd, door de
molen op de achtergrond en een ooievaar
bij de sloot.
Het bijzondere is,
dat het vermoedelijk
ook de oudste
afbeelding van
een eierzoeker in
kleur is.

Tekst JELLE ROORDA
Illustratie TRESOAR LEEUWARDEN
Foto MARTIN DE JONG / FRYSK LJEPPERS BOUN

E

r bestaan wel oudere afbeeldingen
van de polsstok en het gebruik
hiervan, zoals op een kopergravure uit het Vlaamse Volksleven van
Pieter Brueghel uit  en een afbeelding van een soldaat van Cornelis
Kempus uit , maar niet in kleur en
niet in de context van het Friese weideen polderlandschap. Deze prent is tevens
een prachtige aanvulling, omdat juist het
eierzoeken in Friesland al een eeuwenlange inheemse traditie is.
Het kievitseierenzoeken behoort tot het
Frieseigene en is onderdeel van de Friesnationale traditie. Zo wordt ook anno
 het eerste gevonden ei nog altijd
aangeboden aan de Commissaris van
de Koningin.

Fierljeppen
Eerbetoon aan Friesland

Fierljeppen is met een stok
over water springen.
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door Jacob van Sluis, Tresoar-onderzoeker, bleek dat hij een tekenopleiding
heeft gevolgd en zijn werk exposeerde.
Hij maakte ook portretten van zijn
schoonfamilie, het in Friesland bekende
adellijke geslacht Van Limburg Stirum.
Hij kwam als jongeman van  jaar oud
in  naar Friesland, dat toen door
Frankrijk was ingelijfd. Hij trouwde hier
in  met Charlotte Johanna van
Limburg Stirum (-), die in
 met hem mee ging naar Frankrijk.
Charlotte stierf helaas jong, voor
Gauthier ging het leven door en uiteindelijk werd hij in de streek Bourgogne
burgemeester. Het boekje was een eerbetoon aan zijn geliefde en haar Friesland, zo blijkt uit het voorwoord.

De tekening van de eierzoeker is te
vinden in een boekje van Gauthier over
Friesland. Voyage pittoresque dans La
Frise, une des sept Provinces-Unies is de
titel voluit. Gauthier was een verdienstelijk tekenaar en uit nader onderzoek

Ook de relatief nog jonge cultuursport
‘fierljeppen of polsstokverspringen’ dankt
zijn ontstaan aan deze traditie. Immers
tijdens het eierenzoeken werd met
behulp van een polsstok over de sloten
gesprongen. In waterrijke gebieden een
handige manier om van het ene weiland

Vandaag de dag zijn er ruim vierhonderd
fierljeppers actief in Friesland en enkele
honderden in het Hollands-Utrechtse
weidegebied. De beide bonden – Polsstok Bond Holland en het Frysk
Ljeppers Boun – organiseren ieder een
competitie en ook zijn er gezamenlijke
wedstrijden, waaronder jaarlijks een
Nederlands Kampioenschap. Het gaat
tegenwoordig om zo’n  wedstrijden
per jaar, welke ongeveer . toeschouwers trekken. Houten polsen van
, meter werden verdrongen via aluminium naar hightech carbonpolsen van
. meter. De overbrugde afstand
groeide van tien () naar maar liefst
ruim . meter ().
De hedendaagse moderne fierljepsport
wordt nog altijd beschouwd als een deel
van het Friese erfgoed, met alle tradities
die daar bij horen; de vlaggen, het volkslied en het dragen van een ‘pompebledeshirt’, inclusief het eerbetoon door de
Commissaris van de Koningin, die de
kampioenen de prijzen uitreikt.
Kortom de eierzoekers van weleer werden topatleten in de fierljepsport! Í

Meer informatie:
– Frysk Ljeppers Boun www.fierljeppen.info
– Tresoar Leeuwarden www.tresoar.nl
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Kleine kinderen groeien op met vissen en
vooral de meisjes helpen al jong mee op
de wasplaatsen aan de rivier.

Ook de korjalen ondergaan moderne invloeden. Deze hebben een motor en een hippe kleur.

Volkscultuur in de binnenlanden
Het is tegen middernacht en het vliegtuig cirkelt al boven Suriname. Suriname blijkt één grote

Ook ik kijk er halsreikend naar uit om me te laten meevoeren
over de waterversnellingen in de rivieren en te eindigen in één
van de vele paradijselijke eco-resorts in het binnenland.

donkere vlek zo uit de lucht gezien. Geen wonder, want Suriname bestaat voor meer dan tachtig

Arapahu Island

Suriname
procent uit regenwoud. Het is één van de dichtst begroeide en meest ongerepte landen in de
wereld. Voor de eco-toerist is het Surinaamse binnenland het walhalla.
Tekst en foto’s: SINAYA WOLFERT



O

m me heen hoor ik het geroezemoes van de Surinamers in het vliegtuig toenemen. Velen zijn er jaren
niet geweest. ‘Mijn Switi Sranan’, zegt mijn buurvrouw. Nostalgie overheerst, ze komen terug in hun lieflijk
Suriname. Het land van hun roots, van hun voorouders, familie, vrienden. Maar ook het paradijs voor flora- en faunaliefhebbers, met zijn imponerende binnenlanden, waar de ecoresorts in opkomst zijn. Deze lijken echter niet weggelegd voor
de bevolking zelf. Sinds een paar jaar hanteren de resorts prijzen in euro’s. Niet te betalen voor de lokalen. Vooral de Nederlands sprekende toeristen lijken de eco-resorts ontdekt te
hebben.
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In Paramaribo vertrek ik samen met wat andere toeristen vanaf
het vliegveld Zorg en Hoop naar onze bestemming in de binnenlanden: Arapahu Island, een eco-resort gelegen in de
Corantijnrivier aan de grens met Guyana. De reis naar Arapahu
is al een avontuur op zich. Meer dan een uur lang vliegen we

over ondoordringbare oerwouden om dan te landen op een
grasveld bij Amotopo. Na een korte wandeling door het regenwoud stappen we in een korjaal om de rivier op te gaan. Ik heb
mijn eerste echte kennismaking met de rivier. We moeten allemaal een zwemvest aan. ‘Mister Spier’, onze gids is zelf grotendeels opgegroeid in de binnenlanden en tussen de indianen.
‘Deze zwemvesten dienen om jullie snel uit de rivier te trekken
als je erin valt’, zegt hij. ‘De rivier zit vol piranha’s en zij weten
je snel te vinden als je een wondje hebt, met alle gevolgen van
dien.’ In de dagen die volgen in het resort worden er diverse
piranha’s gevangen en sindsdien begrijp ik wat hij bedoelde.
Hun omvang is aanzienlijk; vooral de tanden maken een grote
indruk op me.
De korjaal fungeert verbazingwekkend goed. Het is een lange
smalle boot, gemaakt uit één lange boomstam. Alle indianenstammen en marrons (boscreolen) die leven aan de rivier
maken er gebruik van. Ons korjaal wordt bestuurd door
motorist Ronny en koelaman Sipesi. De koelaman is onmisbaar. Hij geeft de aanwijzingen aan de motorist waar wel en
niet gevaren kan worden. De rivier zit vol rotsen, stroomversnellingen en andere gevaren. Desondanks voel ik me
meteen in goede handen.
najaar  Traditie
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In de Surinaamse
binnenlanden is het
immaterieel erfgoed
van de indianen en
marrons tot op heden
bewaard gebleven.
Sipiesi maakt op de traditionele manier een
dak van gedroogde palmtakken. Door de
voortschrijdende modernisering is dit een verdwijnend ambacht. Steeds meer palmtakdaken
worden vervangen door zinken platen.

Tradities veranderen met de tijd mee.
Ook in de binnenlanden van Suriname.

Het dak van het rechter Marronhuisje is al vervangen door zinken platen. Het linker huisje heeft nog een dak van palmtakken.

Respect voor de natuur
Bij aankomst blijkt het eco-resort Arapahu een idyllische omgeving. Het ligt boven de Frederik Willem IV-watervallen en de
Koning George-watervallen en het stromende en kletterende
watergeluid heeft een heilzame werking op de geest. Je komt er
volledig van tot rust. Kilometers ver geen mens te bekennen.
Aangewezen op jezelf en het oerwoud.
Het resort is kleinschalig van opzet. Slechts vier lodges, met
vier extra in de planning, die ver van elkaar staan op drie hectare, allemaal op die geweldige locatie boven de rivier en de
watervallen. Het eiland zelf is  hectare groot. De klant is
koning en de dag wordt ingevuld zoals jij dat graag ziet. We
maken kennis met ‘ome’ Bert, onze privé-kok voor de komende
dagen. We worden volledig door hem in de watten gelegd, hij
kookt de sterren van de hemel met vooral natuurproducten.
Tegenwoordig is ‘eco’ in en helaas blijkt men vaak het etiket
eco-resort te gebruiken waar het onvoldoende voldoet aan de
definitie van eco. Dat is gelukkig bij Arapahu niet het geval. De
lodges en de centrale patio zijn gemaakt van hout uit het oerwoud. De daken zijn gevlochten van palmbladeren.
Sipesi repareert lekkages door nieuwe stukken in te vlechten.
De ramen zijn van gaas. De wind is de natuurlijke airco. Je
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kunt jutezakken neerlaten als soort gordijn en als bescherming
bij extreme regenval. Ook wordt er gewerkt met zonnepanelen
voor de elektriciteitsopwekking voor de koelkast, de vriezer en
wat tuinverlichting. Gedurende een uur of drie na zonsondergang wordt er van eco afgeweken en wordt een generator
gebruikt. Het water wordt gepompt uit de rivier, opgevangen
in grote zwarte emmers, waarin het gezeefd wordt om geen takjes door te laten om vervolgens als douchewater te worden
gebruikt. Ook wordt het als drinkwater gebruikt na het goed te
hebben gekookt. Het niet-biologische afval wordt teruggebracht naar de stad. Men toont respect voor de natuur en het
resort met zijn activiteiten is duidelijk in harmonie met de
omgeving.

Volksgeneeskunde
Onze gids ‘Mister Spier’ lijkt te zweven tijdens de boswandelingen, terwijl wij lopen te zwoegen en niet toe willen geven aan
die verzengende regenwoudhitte. Je kunt zien dat hij is opgegroeid in de binnenlanden. Hij weet van elke plant en boom
wat ermee gedaan kan worden en attendeert ons op de vogels
en apen die wij anders niet zouden hebben opgemerkt.
Uit de uitstapjes die we met hem maken blijkt al snel dat het
regenwoud een grote medicijn- en voedselvoorraadkast is.
Mister Spier schraapt een stuk schors van een boom. ‘Ruik er
even aan’, zegt hij. ‘Dit gebruikt men om lekker te ruiken. En

dit wordt toka genoemd. Het werd gebruikt door de indianen
als bodycrème en shampoo. In de schors van de kwassibitaboom (genoemd naar een ontsnapte slaaf ) zit kinine dat
gebruikt wordt tegen malaria, buikklachten en lepra. En dit is
podosir. Wil je proeven? Het is lekker en goed tegen de dorst.
Als je verdwaalt, geeft het je vocht en energie.’
Hij haalt een stuk wit uit de bovenkant van een palmstengel en
noemt het ‘palmhart’. Het smaakt inderdaad goed, heerlijk sappig en nootachtig. ‘Dit is peperwortel, daar moet je op kauwen,
want het geeft energie. Dat heb ik geleerd van de indianen.’
Mister Spier is voor mij het synoniem van de medicijnman.
Geweldig. Die zal altijd kunnen overleven. ‘O ja, kijk, onze
kan-kantri. Deze is drie eeuwen oud. Het is de boom der
bomen, onze moederboom, een heilige boom, met magische
krachten. Ga er naast staan, maak een foto, dan zie je goed hoe
groot hij is en vang je wellicht zijn krachten’. Iets verderop wijst
Mister Spier naar wat dikke lianen in de vorm van een
cirkel.’Deze waren zeer belangrijk voor de zwangere vrouwen.
Ze gebruikten ze om te gaan zitten bidden. Bidden voor een
goede bevalling’. ‘Wauw! Wat een grote mieren’, horen we wat
later roepen. Zo groot heb ik ze niet eerder mogen aanschouwen. ‘Pas op’, zegt Mister Spier. ‘Ze zijn giftig. Drie beten en je
sterft, je zwelt op en sterft bij je volle verstand. Een geweldÎ
dadige dood.’
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’s Avonds laat ik deze verhalen voor wat ze zijn en geniet ik
vanaf het balkon van de eco-lodge van het uitzicht op de rivier.
Ik raak als het ware bedwelmd door de oerwoudgeluiden. Het
oerwoud lijkt een verstild mysterie, lijkt zachtjes te zingen.
Vuurvliegjes maken het romantisch. Ze verlichten de intussen
bijna zwarte hemel. Aan de overkant van de rivier is het imponerende geluid van de brulapen te horen. Het zwelt aan tot een
groot concert.

Marrongemeenschap
Dit geluid van de brulapen mis ik bij mijn komst in Anaula
Nature Resort, een ander eco-resort. Het ligt op een  hectare
bosrijk eiland aan de Boven Surinamerivier, aan de voet van de
Ferulassivallen, onder het Brokopondostuwmeer. Het is
omringd door marrondorpen en het schijnt dat de marrons
brulapen vangen en opeten. Ik vind het een mooi verhaal, maar
heb het niet op waarheid kunnen toetsen. Een feit is dat ik in
dit gebied nauwelijks een brulaap heb gehoord.
Anaula richt zich als resort op fervente natuur- en cultuurliefhebbers. Een resort in de binnenlanden – in het gebied van de
inheemsen (indianen) en marrons – beginnen is niet gemakkelijk. Je moet hun vertrouwen winnen, ervoor zorgen dat ook zij
beter worden van de komst van het resort in hun gebied. Het
vertrouwen en de toestemming van de granman (hoofd van het
dorp) zijn onontbeerlijk en dienen bezegeld te worden met een
contract. Er worden nauwkeurige afspraken gemaakt. Zo werken er marrons in het eco-resort en wordt het dorp aan werkgelegenheid geholpen. Deze dorpen confronteren je met het
verleden van de Surinaamse binnenlanden, met de geschiedenis
van de volkeren die deze binnenlanden bewonen.
De marrons zijn de afstammelingen van de slaven op de
vroegere plantages, die wisten te ontsnappen. Door hun toenemende macht konden ze zich al een eeuw voor de afschaffing
van de slavernij ‘vrij’ noemen. Onze gids Randy Wakiran begeleidt ons bij een tocht naar een marrondorp. ‘Hey Randy’,
roept een medetoerist, ‘er is hier zelfs een grasmaaier.’ ‘Ja,’
reageert Randy, ‘ook in deze dorpen is de vooruitgang zichtbaar.
Veel korjaals hebben nu een motor, jongens hebben soms een
fiets en wie weet over enige tijd een iPod. Er zijn daken die van
platen gemaakt zijn en niet meer van palmbladeren. Veel mannen uit het dorp gaan nu namelijk ook naar Paramaribo en
raken beïnvloed door wat ze zien. Ze zien het als vooruitgang’.
‘Kijk’, zegt hij, ‘weer een ander voorbeeld van deze vooruitgang.
Deze man haalt cement uit de stad en maakt er zijn eigen bakstenen mee, om vervolgens de houten huizen te vervangen door
steen. Zijn jonge zoon helpt mee.’ Gelukkig zien we ook nog
oude tradities. Zo lopen we in een niet-christelijk dorp langs
een offerplaats. Daar mag absoluut niet worden gefotografeerd.
Het is de plek waar door middel van drank en voedseloffers met
de overleden voorouders wordt gecommuniceerd.

Vrouwenwasplaats
De vrouwenwasplaatsen aan de rivier ogen ook nog zeer traditioneel. Grote groepen vrouwen, jong en oud, doen daar de
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De cassave, basisvoedsel voor de mensen in de binnenlanden, worden geschild.

Vrouwen maken cassavekoeken.
Deze jongens hebben zelf muziekinstrumenten gemaakt.

was. Ook wordt er volop gevist. Gewoon een takje met een
touwtje blijkt voldoende om de vis te laten happen en zelfs de
jonge kinderen hebben beet. Vooral de anjoemara is populair.
Een grote, onooglijke vis, maar heerlijk om te eten. Ook traditioneel oogt de grote groep met vooral vrouwen die met hun
kinderen het eten voorbereiden. Ze schillen cassave, waar ze
onder andere grote cassavekoeken van maken. Kleine meisjes
van amper vijf jaar die heel handig met grote messen aan het
werk zijn. De opvoeding tot kok begint hier al vroeg. Elders
maakt men droge korrelrijst. Hier lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Ik waan me in vroegere tijden. Maar er worden ook
oude tradities in een nieuw jasje gegoten. Zoals de twee dames,
Elvira en Cyclistha. Ze lopen in prachtige kleding… met
plastic bakken op hun hoofd.
Ik durf nu, na mijn reis door de binnenlanden, wel te beweren
dat als je je niet heerlijk in een soela (kleine waterval) hebt
laten masseren, je niet hebt geprobeerd te vissen met een touwtje, je niet in slaap bent gesust door het intrigerende geluid van
de brulapen, je niet de sfeer hebt geproefd van de inheemse of
marrondorpen, je niet het werkelijke Suriname hebt ervaren.
Het machtige binnenland zal niet ontkomen aan de ontwikkelingen en invloeden van de moderne tijd, maar het geeft zich
niet snel gewonnen. Oude tradities vermengen zich met nieuwe
tradities en vormen weer een nieuwe cultuur. Hopelijk komt
het besef dat wij zuinig moeten zijn op deze unieke Surinaamse
tradities en dat wij de dorpen de gelegenheid moeten geven om
hun immaterieel erfgoed te beschermen en behouden. Í
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het Alledaagse leven
TRADITIES & TRENDS

IN NEDERLAND

Sinterklaas
Sinterklaas is één van de populairste
Nederlandse tradities. Het beeld dat
we van deze heilige hebben, komt voor
een deel voort uit negentiende-eeuwse
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 Turkije afkomstige
beschermheilige van kinderen en zeevarenden zou uitgroeien tot een icoon
van de Nederlandse identiteit?
Albert van der Zeijden, Suikergoed &
surprises is te bestellen door  8,50 over
te maken op giro 810806 t.n.v. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
o.v.v. sinterklaas.

Albert van der Zeijden, Rouw & rustplaats is te bestellen door  8,50 over
te maken op giro 810806 t.n.v. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
o.v.v. dood.

Huwelijk
buiten beschouwing. Vanwaar die
drang tot feesten?
Albert van der Zeijden, Palmpasen &
pinksterbruid is te bestellen door  8,50
over te maken op giro 810806 t.n.v. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
o.v.v. feesten.

Sterven

Feesten
Nederland kent een waaier aan feesten. Veel feesten hebben een religieuze
oorsprong, zoals Kerstmis, Pasen en
het Suikerfeest. Sommige religieuze
feesten zijn een beetje losgezongen
geraakt van hun wortels. Nederlanders
vieren in de loop van het jaar ook vele
niet-religieuze feesten, zoals
Koninginnedag, Oud en Nieuw, Luilak
en Moederdag. Tenslotte zijn er lokale
feesten, plaatselijke oogstfeesten en
historische feesten. En dan laten we de
persoonlijke feesten en feesten waar
iets bijzonders wordt gevierd nog
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In 1987 opende het eerste Nederlandse
hospice, het Bijna-Thuis Huis in
Nieuwkoop, haar deuren. Het tekent
de veranderende omgang met de
dood. Van een onlosmakelijk onderdeel
van het dagelijks leven, waarbij de
omgeving de plicht had om tot aan het
graf behulpzaam te zijn, is de dood
‘uitbesteed’ aan professionals. Rouw
heeft bovendien een persoonlijk tintje
gekregen: oude rituelen zijn niet meer
vanzelfsprekend. Niemand kijkt nog op
van een begrafenis met champagne en
muziek. Hoe zijn Nederlandse rouwrituelen ontstaan? Welke veranderingen
treden er op? En waarom ontstonden
de coöperatieve uitvaartondernemingen?

Kreeg het bruidspaar vroeger nog te
horen dat de liefde met de jaren komt,
tegenwoordig wordt er alleen nog uit
verliefdheid getrouwd. De partnerkeuze wordt niet meer bepaald door de
ouders en ook het huwelijk van twee
bruidegoms of twee bruiden is mogelijk geworden. Standsverschillen waren
nog maar enkele decennia terug
onoverbrugbaar: een ‘dubbeltje’
trouwde niet met een ‘kwartje’. Ook
verschillende kerkgenootschappen gingen niet samen, want twee geloven op
één kussen, daar zit de duivel tussen.
Een huwelijk is een gebeurtenis met
veel rituelen. Het jawoord en het wisselen van de ringen zijn heel belangrijk, maar ook het samen aansnijden
van de bruidstaart heeft betekenis.
Ineke Strouken, Bruidssuikers &
Wittebroodsleven is te bestellen door
 8,50 over te maken op giro 810806
t.n.v. het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, o.v.v. huwelijk.

Streekverhalen

Het Vrouwtje van Stavoren
Ongeveer zevenhonderd jaar geleden was Stavoren, ook well Staveren of Starum genoemd,
een stad waar rijke kooplieden woonden in de prachtigste
te huizen.
h
Er was één vrouw, die rijker was dan iedereen, de Vrouwe van Stavoren. Haar huis
is leek
leeek wel een paleis, haar gewaden waren als die van een koningin, haar stoep was bezet
et met
m platen van zilver en goud.
Ondanks al haar rijkdom en voorspoed was ze nooit tevreden.
edeen. Ze wilde altijd méér.

O

p een dag riep ze één van haar
oudste en meest betrouwbare
schippers bij zich. Ze gaf hem
een schip vol met goud en beval hem:
‘Breng mij het meest kostbare op aarde’.
De schipper hees de zeilen en koos het
ruime sop. Weken, maanden reisde hij
de wereld rond, om voor zijn Vrouwe
het duurste, beste en kostbaarste ter
wereld mee terug te brengen. Hij zag de
duurste edelstenen, het beste bont en de
mooiste gewaden. Was dat het meest
kostbare? Hij kon niet beslissen.

Kostbare tarwe
Na vele omzwervingen voer hij naar
Danzig, misschien dat hij daar kon slagen. In Danzig lieten kooplieden hem
tarwe zien. Geen gewone tarwe, maar
van een prachtige kwaliteit met een
mooie grote korrel. De ogen van de
schipper blonken. Is dit niet het meest
kostbare op aarde? Het zaaien van de
korrels brengt grote rijkdom en je kunt
er van leven! Van bont kun je niet leven,
van edelstenen ook niet. Hij besloot zijn
schip vol te laden met tarwe en zette
koers naar huis.
De Vrouwe van Stavoren stond hem in
de haven al op te wachten. Wat zou hij
meegebracht hebben? Trots toonde de
schipper zijn vracht. Toen zij zag dat hij
alleen tarwe had meegenomen, riep ze
witheet van woede: ‘Schipper, aan welke
kant is dit ingeladen?’ ‘Aan bakboord
Vrouwe’, antwoordde de zeeman. ‘Kieper
het dan aan stuurboord in zee!’ Op de
kade had zich al een aardige menigte verzameld om dit schouwspel van dichtbij
mee te maken. Een bejaarde man drong
zich naar voren en smeekte de Vrouwe
deze kostbare mooie tarwe niet in zee te
gooien: ‘Geef het aan de armen!’
De Vrouwe van Stavoren reageerde nauwelijks. Hierop riep de man dreigend:
‘U zult bittere armoe lijden, als u deze

Tekst SASKIA VAN OOSTVEEN
Foto THEO MEDER

ggoooit!’ Ze reageerde
kostbare tarwe weggooit!’
eert deze ring in mijn
honend: ‘Eerder keert
n dat één woord
hand terug uit zee, dan
van jouw profetie waarr is!’ en ze haalde
een dure ring van haarr vinger en wierp
m bevel uit!’
deze in zee. ‘Voer nu mijn
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ek waar
w zij eens de
geraakte. Op de plek
ten kiepen, verrees
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‘Vrouwenzand’ werd
ven de golven
Halmen staken boven
ek, zag dat ze
uit, maar wie goed kee
keek,
d duur
korrelloos waren. Op den
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kon geen schip de haven
s verviel
Stavoren meer in. De stad
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Vrouwe van Stavoren,
it genoeg
geenoeg
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had.
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Alledaagse Dingen

Tekst: INEKE STROUKEN

Halloween

Op zoek naar de
oorsprong
Het Internationaal Danstheater gaat terug
naar de oorsprong. Wanneer mensen spreken
over folklore, denken ze al snel in clichés.
Door middel van de kostuums, het decor,
maar ook in tekst en dans, speelt het
Internationaal Danstheater hiermee. Een
Limburgse in de Friesland blijkt eigenlijk net
zoveel boetenlaander te zijn, als een Roemeen
in Amsterdam. Dus wat is dan typisch
Nederlands? De vraag die centraal staat is hoe
je je eigen identiteit ervaart en hoe mensen
elkaar zien. Klopt dat beeld met de werkelijkheid? En wat is de werkelijkheid dan? De verschillende verhalen, beelden, perioden en stijlen worden door elkaar gemonteerd, waardoor een nieuw beeld ontstaat, dat de persoonlijke verhalen en clichés ontstijgt.
Het Internationaal Danstheater brengt een
voorstelling geïnspireerd op de levensverhalen
van haar eigen dansers en musici. Zo divers
als de samenleving is, zo divers is het gezelschap. De regie van Oorsprong is in handen
van Xander Straat en Yaron Abulafia.
Meer informatie op www.intdanstheater.nl.

Marskramers

Op zaterdag  oktober, bij het invallen van de schemering, openen de deuren
van het Openluchttheater Hertme zich piepend en krakend voor heksen, spoken en andere griezels.
Bij het betreden van het theater worden de bezoekers ondergedompeld in een
sfeervolle Halloween omgeving waar iedereen zich voorafgaand aan een spannende vertelling kan vermaken met pompoen snijden, lampions maken en
andere Halloween activiteiten. Na de activiteiten worden alle bezoekers verwacht bij de toren waar meesterverteller
Wim Wolbrink zijn opwachting maakt.
Te midden van knetterend vuur, opdoemende rookwolken en flakkerende kaarsen vertelt hij een bloedstollend verhaal.
Wie daarna nog durft, mag zich wagen
aan de tocht door het duistere spookbos.
Hier komt het verhaal op griezelige en
mystieke wijze tot leven. Het bos wordt
voor één maal bevolkt door dieren en
mystieke figuren. Maar pas op: eenmaal
achter het gordijn is er geen weg meer
terug!
Meer informatie www.openluchttheaterhertme.nl

De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief presenteren de tentoonstelling ‘Nieuws op straat. Marskramers en hun handel’ in De Verdieping van
Nederland in Den Haag. Eeuwenlang werd nieuws verspreid door marskramers, kleurrijke figuren die in hun regio zeer bekend waren. Zij waren de
belangrijkste verspreiders van nieuws en vermaak in ons land. Met een mand
of korf gingen zij op stap om almanakken, pamfletten en ander drukwerk te
verkopen. Ook kwamen ze regelmatig in aanvaring met justitie. Het
Nationaal Archief bewaart bijvoorbeeld het verslag van het verhoor van een
marskramer die in  terechtstond omdat hij erotische boekjes verkocht,
maar ook – voor  cent per stuk – condooms. De tentoonstelling laat uiteenlopende voorstellingen zien van boek- en prentverkopers, liedjeszangers en
omlopers.
Meer informatie: www.deverdiepingvannederland.nl.

Daagse dingen
In de serie van Waterland, waar blijft
de tijd heeft Margreet Lenstra een
nummer geschreven over alledaagse
dingen. Over rituelen bij geboorte,
huwelijk en overlijden, de jaarfeesten
als Sint Maarten, Koninginnedag en
Luilak, en alle gebruiken in en om het
huis. Weet u wat een Purmerends
Plateeltje is of kweesten? Het boekje
geeft er antwoord op.

Marrons
Al snel na aankomst in Suriname ontvluchtte
een deel van de uit Afrika aangevoerde slaven
het zware en vernederende leven op de plantages. In het binnenland, langs de oevers van de
rivieren en voorbij de stroomversnellingen slaagden zij er in om eigen leefgemeenschappen op
te bouwen. Vanuit hun Afrikaanse achtergrond
ontwikkelden de marrons een cultuur die sterk
afwijkt van die van de andere Surinaamse bevolkingsgroepen en die elders in Noord- en ZuidAmerika niet meer te vinden is. Bezoekers van
het adembenemende binnenland van Suriname
staan versteld van de authentieke samenlevingen
die zij in de marrondorpen aantreffen.
Dit rijk geïllustreerde boek vertelt de complete
geschiedenis van een cultuur waarvan de meeste
mensen alleen de buitenkant kennen.
Toon Fey, Marrons in Suriname (Amsterdam 2009)

Gebruikszilver
In Staphorst is meer dan een eeuwlang gebruikszilver gemaakt door drie
opeenvolgende generaties Drost. Aan deze familiereeks van ambachtslieden is
een einde gekomen doordat Freddy Drost, als laatste edelsmid van zijn
geslacht, zijn activiteiten na  jaar heeft beëindigd. Drost heeft geen opvolger aan wie hij zijn kennis en ervaring op het gebied van oorijzers en overig
gebruikszilver kan overdragen. Meestal zijn gespecialiseerde zilversmeden
weinig toeschietelijk om informatie over werkwijzen, materialen en recepturen
prijs te geven, waardoor in de loop van de eeuwen veel informatie verloren is
gegaan. Voor Freddy Drost ligt dat anders: hij wilde zijn geheimen graag
delen.
Wielent Harms, Het geheim van de smid (IJsselacademie, Kampen 2010)

Gebreide kralen tasjes
In Museum Freriks is een tentoonstelling te
zien van gebreide kralen tasjes. Bij de klederdracht die rond  gedragen werd, horen
gebreide kralenbeursjes. De kralenbeursjes
zijn gebreid op dunne naalden met kleine
kraaltjes. De kraaltjes worden van te voren op
patroon aangeregen.Vroeger werden de beursjes voorzien van een zilveren beugel.
Patronen zijn soms herkenbaar als het gaat
om bloemen en dieren. Maar ook symbolen
als geloof, hoop en liefde werden gebruikt.
Daarnaast zijn er patronen van het spinnetje,
de ster en het reticule.

Meer informatie: www.waarblijftdetijdwaterland.nl
Meer informatie: www.museumfreriks.nl en
www.geldersemutsen.nl
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Zwarte
Cross

Het hele crossfestijn wordt georganiseerd onder toeziend oog
van festivaldirectrice Tante Rikie. Ze wordt alom aanbeden. Er
is tijd ingeruimd voor een ‘Miet en Griet’ met Tante Rikie,
waarbij bezoekers een lichaamsdeel naar keuze kunnen laten
signeren. Ze wordt rondgedragen op haar draagstoel en geniet
wandelend over het festivalterrein van ‘haar’ Zwarte Cross.
Maar ondanks alle aandacht is Tante Rikie heel gewoon gebleven, zoals een echte Achterhoekse betaamt.

Streektaal overheerst

Streekcultuur van
de Achterhoek
De Masters of Dirt
behoort tot één van de
beste stuntteams ter wereld.
Tekst SASKIA VAN OOSTVEEN
Foto’s ZWARTE CROSS, SASKIA VAN OOSTVEEN
EN NATIONALE BEELDBANK

Een boerenfestival met motoren, muziek, bier en klompen. Dat is het beeld dat de gemiddelde Nederlander heeft
van Zwarte Cross. Maar voor de Achterhoeker is Zwarte Cross heilig. Het draait om de échte Achterhoekse humor
en gezelligheid. Van een kleinschalig streekevenement is Zwarte Cross uitgegroeid tot het grootste motorcrossfestival van Europa en het grootste muziekfestival van Nederland. Ondanks de vele artiesten en een recordaantal
bezoekers heeft Zwarte Cross zijn karakter van een écht Achterhoeks festival behouden.
Zwarte Cross is gestoeld op een typisch Achterhoekse traditie
van veertig jaar geleden, namelijk het vertellen van sterke verhalen in het café. Wat die stoere mannen allemaal niet durfden
en konden op hun motor! Vaak werd na dit sprekken de proef
op de som genomen met een cross op een geheim plekje.
Iedereen mocht zich bewijzen, ook de fietsers. In  blies de
Achterhoekse rockband Jovink & The Voederbietels de traditie
van de Zwarte Cross weer nieuw leven in.
Het begon met een grap. Maar er werd wel, in tegenstelling tot
wat de naam doet vermoeden, een vergunning aangevraagd. De
cross vond plaats in een weiland en moest het hebben van
mond op mondreclame. Er kwamen bijna duizend bezoekers
op af en ruim honderdvijftig deelnemers streden om de eer en
de gouden helm.

Bloedstollende stunts
Met de jaren werd de cross groter en professioneler. De Jovinks
gingen samenwerken met de KNMV, de bond voor motorrijders en de Halse auto- en motorclub HALMAC. Hierdoor
konden de races op een officiële crossbaan verreden worden.
De ambitie om het grootste motorcrossfestival van Nederland
te worden, werd waarheid. De Jovinks hebben dit bereikt door
goede wedstrijden te organiseren, gecombineerd met een meer
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Zwarte Cross is een grandioos succes, juist door de succesformule van stoere motorcrossers, een ouderwetse kermis voor het
hele gezin, de ijzingwekkende stunts, veel muziek en
Achterhoekse gezelligheid. De streekcultuur speelt nog steeds
een grote rol.
Dit komt onder meer tot uiting in het gebruik van de streektaal. De omroepers op de crossbaan spreken meestal in het
Achterhoeks, Zwarte Cross Radio zendt gedeeltelijk uit in de Î

Rechts boven:
Achterhoekers zijn
trots op hun roots.
Rechts onder: De zetel
van Festivaldirectrice
Tante Rikie staat klaar.
Links boven: De
theaterprogrammering
is dit jaar uitgebreid
met extra acts.
Links onder: Op de
theaterweide kun je
zelf melkkrukjes
beschilderen.

Zwarte Cross
is gebaseerd
op de traditie
van het
‘sprekken’.

daags muziekfestival, een camping en faciliteiten voor kinderen. Het moest een laagdrempelig, gezellig festival worden, met
waanzinnige stunts. Inmiddels is Zwarte Cross een fenomeen
in binnen- en buitenland.
Er worden stunts vertoond, die niet eerder in Nederland te zien
waren. De stuntmannen van Masters of Dirt, één van de beste
stuntteams ter wereld, vertonen bloedstollende stunts in de
Monster Stunt Arena. Ieder jaar worden de stunts gekker. Zo
zijn er al mannen op motoren over een kooi met tijgers
gesprongen, was er ooit een sprong met auto en caravan over de
feesttent en sprong een stuntman met zijn motor van een
schans van zeventig meter.
Maar ook de motorcrosses zijn een ware belevenis. Naast de
serieuze cross in de Superklasse, zijn er ook verschillende speciale klassen, zoals de Ben Hurklasse, waarin motoren met een
zelfgebouwde strijdwagen verkleed als Romein strijden om de
eerste plaats. Of de Religieklasse, waarbij het niet uitmaakt hoe
je de baan rond komt, als de creatie maar met religie te maken
heeft. Vooraf moeten foto’s ingestuurd worden, die vervolgens
door een commissie beoordeeld worden op creativiteit en originaliteit. Alleen de besten mogen meedoen met de cross. Nieuw
dit jaar was de Calimeroklasse, waarin kinderen vanaf vier jaar
mee mogen doen.
najaar  Traditie



streektaal, veel bands zingen in dialect en een groot deel van de
dagbezoekers komt uit de omliggende plattelandsgemeenten.
Over het hele terrein zijn borden neergezet met Achterhoekse
grapjes in streektaal.
Op de theaterweide waren dit jaar, met steun van de provincie
Gelderland, extra veel lokale acts geprogrammeerd. Het was
een groot succes. Wie denkt dat bezoekers alleen komen voor
bier, ronkende motoren en ‘brommers kieken’ heeft het mis.
De acts in streektaal trokken veel bezoekers. Frans Miggelbrink,
een lokale beroemdheid, gaf een druk bezochte cursus ‘Achterhoeks voor beginners’. Maar bezoekers konden ook een melkkrukje beschilderen en er was een luisterpaal waar Achterhoekers vertelden over de feesten van vroeger, voorzien van
commentaar door de lokale jeugd. Op de theaterweide was een
Achterhoekse Kunstgalerie, waar lokale kunstenaars het
Achterhoekse gevoel vastlegden. De schilderijen werden later
als prijs verloot in een bingo met Tante Rikie.

In het begin, toen het festival net begon waren de bezoekers
voornamelijk mensen uit de omgeving, die een dagje gezelligheid en vermaak wilden. Tegenwoordig is een groot gedeelte
van de daggasten afkomstig uit uit Gelderland, Overijssel en
Noord-Brabant. De campinggasten komen uit verder gelegen
gebieden. De camping is een dorp op zich. Er is een winkel,
een Tiroler Hütte, er worden exclusieve optredens gegeven, er is
een kapsalon, kampvuur en vele rijk versierde caravans en tenten. Ook dit jaar was de camping al snel helemaal uitverkocht.
Hiernaast: Benny Jolink geeft
met zijn band Normaal jaarlijks
een concert op Zwarte Cross.

Voor de Achterhoekers is Zwarte
Cross het symbool van hun cultuur.
Een echte Achterhoekse traditie is ook het koningsvogelschieten, dat veel door schutterijen gedaan wordt. Op Zwarte Cross
hebben ze een moderne variant bedacht. Met een paintballgeweer kon iedereen schieten op een groot doek met een afbeelding van Tantie Rikie en zo samen een schilderij maken.
Ook het programmaboekje van Zwarte Cross, de Achterhoekse
Almanak, is elk jaar helemaal in de stijl van het festival
gemaakt, met een knipoog naar de Enkhuizer en Deventer
Almanak. Het staat boordevol wetenswaardigheden over het
festival, doorspekt met de Achterhoekse humor en streektaal,
zoals streekrecepten, tips, een cursus sprekken, wiesheden uut de
boeskool en een Achterhoekse sage De boer en de draak. De huisregels die opgenomen zijn in het boekje zetten de toon voor het
drie dagen durende feest: ‘Lekker sprekken!, Een betjen met
mekare hen doen, Mekaar een betjen in de gaten hollen, Buurt
maken op de camping, Genieten van alle artiesten, stoere crossers en stuntmannen’.

Onder: Fans zingen uit volle borst mee met
hun favoriete band op het grootste
muziekfestival van Nederland.

Sinds  besteedt Radio  FM veel aandacht aan het evenement, waardoor er meer mensen weet hebben van Zwarte
Cross. Door de gevarieerde programmering trekt het festival
verschillende soorten mensen, uit heel Nederland en uit het
buitenland. Ook bij gezinnen is Zwarte Cross geliefd. Kinderen
onder de , meter hebben gratis toegang. Op het terrein is
het speciaal voor kinderen ingerichte blagenparadijs, waar ze
verschillende spelletjes kunnen spelen en zelfs een eigen
podium hebben. Ook kunnen ze in de zweefmolen, waar

in plaats van stoeltjes, crossmotoren aan hangen. Over het hele
festivalterrein staan kermisattracties, zodat jong en oud zich
goed vermaken. Maar ook de verschillende races zijn toegankelijk én vermakelijk voor diverse leeftijden. Een nieuw element
dit jaar was ook Do your own stunt, in de stuntarena, waar
waaghalzen zelf de baan op mochten. Een groot gedeelte van de
bezoekers komt nog steeds vooral voor de cross.

Achterhoekse gezelligheid
Maar wat vinden de Achterhoekers van alle aandacht voor ‘hun’
festival? Op forums op internet verschillen de meningen.
Sommigen vinden dat de rest van Nederland er niks te zoeken
heeft en dat het veel leuker was voordat bijvoorbeeld Radio
FM ‘zich er mee ging bemoeien’. Anderen menen dat juist
Zwarte Cross een prachtig voorbeeld is van de Achterhoekse
gastvrijheid, waar mensen uit alle windstreken welkom zijn. De
organisatie van de cross denkt dat het groeiende aantal bezoekers niet uit maakt, zolang het maar duidelijk een Achterhoeks
evenement blijft. De gemoedelijkheid die er nog steeds is, ook
met . bezoekers, moet dan wel gewaarborgd worden.
De vaste elementen die verbonden zijn met de cross zorgen met
de diversiteit in het programma voor een vertrouwd, maar verrassend festival. Organisator Evelien Krooshof: ‘Iedereen, van
muzikanten tot crossers, van theatermaker tot bezoeker, gaat
weg met een glimlach. Dan weet je dat je een goed feestje hebt
neergezet. Het leeft echt in de streek.’ Zwarte Cross is een symbool van de Achterhoekse identiteit. Í

Rechts: De programmering van bands is
gevarieerd, van metal tot singersongwriters
en van pop tot rock.

Zwarte Cross Museum
Midden op het festivalterrein was dit jaar ook het Zwarte Cross
Museum, waar de cultuur van Zwarte Cross te bewonderen
viel, zoals oude foto’s, schilderijen van Tante Rikie en Grolschflesjes uit diverse jaren. Want bier maakt een belangrijk onderdeel uit van de cross, vertelt Evelien Krooshof, die de theaterprogrammering en streekcultuur van Zwarte Cross voor haar
rekening neemt. Volgens haar ligt het succes van het festival in
de gemoedelijke sfeer én de op het eerste oog tegenstrijdige
programmering. Want wie verwacht er dichters op Zwarte
Cross? Maar juist literatuur en muziek scoren, naast motorcross
en bier, goed bij het Achterhoekse publiek.
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Tradities in Leiden

Studentenverenigingen
Teksten JOLLY VAN DER VELDEN
Foto’s UNIVERSITEIT LEIDEN EN NATIONALE BEELDBANK

Halverwege augustus ziet het straatbeeld van de historische binnenstad
van Leiden er jonger uit door de ruim tweeduizend studenten die meedoen
aan de introductieweek van de universiteit, de El Cid-week. In kleine
groepjes zijn ze op weg, steeds weer naar een andere locatie: de verschillende faculteiten, de sociëteiten van de studentenverenigingen, sportgelegenheden, theaters of de horeca. Velen zullen lid worden van het
studentencorps en daar met veel tradities te maken krijgen.

S

tuderen is meer dan een studie volgen, voor veel studenten betekent het ook lid zijn van een studentenvereniging. Er zijn verschillende soorten verenigingen,
waarvan de meeste onder de noemer gezelligheidsverenigingen
vallen. De oudste en meest traditionele verenigingen zijn de
corpora. Zij zijn erkend door de overkoepelende landelijke
organisatie, de Algemene Senaten Vergadering. Een studentencorps, ook wel kortweg corps genoemd (uitgesproken als koor),
is op liberale leest geschoeid. Daarnaast zijn er verenigingen op
basis van een al dan niet actuele religieuze overtuiging, op basis
van een thema zoals spelletjes of een sport, een politieke ideologie of internationale betrekkingen. Er zijn ook studieverenigingen die alleen studenten van eenzelfde studie ‘huisvesten’.

Met tradities treed je
in elkaars voetsporen.
De meeste studentenverenigingen hebben een horizontale en
een verticale structuur. In het eerste geval gaat het om jaargenoten die samen een jaarclub of cordial vormen. Deze zijn meestal
ongemengd. De verticale structuur loopt dwars door de vereniging heen in de vorm van commissies, corpshuizen, subverenigingen of disputen. In Leiden is er een breed aanbod van
verenigingen waar veel gebruik van wordt gemaakt. Van alle
‘El Cid-ers’ sluit ongeveer vijfentachtig procent zich ergens bij
aan.
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Minerva, de godin van de wijsheid
Studentenvereniging Minerva is bijna tweehonderd jaar oud en
in ieder geval in naam het traditionele bolwerk onder de Leidse
studentenverenigingen. Maar klopt dit beeld met de realiteit?
‘Ja,’ beaamt Evelien Sandberg, praeses van de vereniging. ‘Wij
koesteren onze tradities en vinden ze een onderdeel van ons
corps. Wat ons misschien nog wel het meest uniek maakt, is de
band met onze reünisten. Je ziet dat mensen hier op hun
negentigste nog terugkomen om een avond met hun oude
vrienden en jaarclubgenoten te kunnen eten.’ De ervaring leert
dat juist een jaarclub, bij Minerva een groep van ongeveer zestien personen, bijna altijd hecht blijft. Dat zijn de mensen waar
iemand tijdens zijn of haar studie het meest mee samen doet,
festiviteiten organiseert of op reis gaat. De vriendschappen die
daar worden gesloten gaan vaak een leven lang mee.’
Een oude traditie van Minerva is het collation, een uitgebreid
diner voor een groot publiek waarbij allerlei verhalen worden
verteld. Dit vindt plaats tijdens de Diesviering van de universiteit, op  februari op de Sociëteit.
Het meest bijzondere verhaal is de kruisrede van de praeses in de
late avond van  februari. Een moment van reflectie waarin de
voorzitter vertelt hoe hij of zij de vereniging ziet, nu en in de
toekomst. Sandberg: ‘Vroeger was op  februari het begin van
het academisch jaar en op dat moment wisselde het bestuur
ook. Tegenwoordig zien we het meer als een moment om halverwege het jaar stil te staan en vooruit te kijken. Het houden
van de kruisrede is bij ons een hele oude traditie.’

Nils Rurenga, de praeses van het komende jaar voegt eraan toe:
‘Er zijn ook tradities die wel heel oud zijn, maar waar een
hedendaagse draai aan is gegeven, zoals het Sempre gala, ofwel
hét Sempre.’ Het Sempre Crescendo is het muziekgezelschap
van de vereniging. Na het jaarlijkse concert in een kerk werd
altijd al op de Sociëteit een groot gala gehouden. Inmiddels ziet
dat er heel anders uit dan vroeger door de komst van DJ’s en
grote artiesten, maar nog steeds ‘loopt iedereen in rok’.

De uil als symbool
Minerva is belangrijk voor de leden. De uil die de vereniging
altijd bij zich heeft, staat symbool. Sandberg: ‘Die uil heeft een
vaste plek in de grote zaal en waakt over ons. Op het moment
dat de uil geblinddoekt is, gelden er geen regels meer. Dat
gebeurt bijvoorbeeld als er muziek is in de zaal en er gedanst
wordt. Tijdens een feest moet de uil maar niet alles zien. Ook
mag je dan in de zaal bellen, wat normaal gesproken niet mag.
Het verbod om daar te bellen is trouwens een voorbeeld van
een nieuw ontstane traditie.’
De uil wordt op momenten dat iedereen in en uit kan lopen,
zoals tijdens de voorbereidingen voor een feest, opgeborgen om
te voorkomen dat hij wordt gestolen door leden van andere
studentenverenigingen. ‘Omgekeerd doen wij dat ook hoor,’
zegt Rurenga. ‘Het komt altijd wel weer goed en het is niet
kwaad bedoeld, maar wij voorkomen het toch maar liever.’
Tradities worden ook aangepast aan de omstandigheden. Een
voorbeeld daarvan is dat er in de zaal stoelen staan waar je
alleen maar op mag zitten als je de eerste fase van je studie
– de propedeuse ofwel zestig studiepunten – hebt gehaald.

Deze traditie is ingevoerd nadat de universiteit strengere eisen
aan de studenten is gaan stellen.
Een attribuut waar een lange traditie aan kleeft is de leestafel,
een hele grote, zware tafel in de grote zaal. Als iemand daar
opklimt wordt de bel geluid en vertelt die persoon een verhaal
aan de aanwezigen. Dat kan nieuws uit een commissie of van
het bestuur zijn, maar ook iets heel anders. In  stond zelfs
Churchill op die tafel en hield een korte speech voor de aanwezige mannen, in die tijd was de Sociëteit nog verboden terrein
voor vrouwen. De meest gememoreerde woorden die hij zei
waren: ‘I feel tremendous forces in this room’. Het is nog steeds
te lezen in de grote zaal.
De openingstijd van de Sociëteit is . uur en geen minuut
eerder. Ook op officiële uitnodigingen staat altijd die tijd
vermeld, wat soms verbaasde reacties geeft. Deze traditie is er
sinds het einde van de oorlog nadat er op de klok in de grote
zaal is geschoten en hij stil is blijven staan op die tijd.
‘Als iets al heel lang op een bepaalde manier gebeurt, krijgt
het daardoor een zeker cachet,’ zegt Rurenga. ‘Je treedt in
elkaars voetsporen.’

Eeuwige student
‘Sinds een aantal jaar is het zo dat we niet meer de eeuwige student kunnen uithangen,’ zegt Evelien Sandberg. ‘De universiteit vraagt echt veel van de studenten. Terugblikkend denk ik
dat we daar heel goed op hebben ingespeeld. We hebben
gezegd dat we ervoor willen zorgen dat onze eerstejaars de
benodigde studiepunten halen. Leer combineren is het motto. Î
najaar  Traditie



Jaarclubgenoten zijn
vrienden
voor het
leven.

Studenten helpen elkaar bij de studie.
Uiterst rechts: Zweetkamertje in de
Universiteit van Leiden

De combinatie van gezelligheid en studie. Je bent tenslotte in
eerste instantie naar Leiden gekomen om te studeren. Het is de
laatste zes, zeven jaar een traditie van de vereniging geworden
dat je de eerstejaars goed begeleidt. Ouderejaars voelen zich
daar verantwoordelijk voor en dat komt ook door de betrokkenheid. Je komt niet alleen naar de Sociëteit om een biertje te
drinken, je kunt er ook bijles krijgen.’

Veritas (Niets overwint dan de waarheid) – en de borrelcultuur
met het traditionele jasje-dasje gebeuren. ‘De liederen die wij
nu nog zingen, werden tientallen jaren geleden ook al gezongen,’ zegt Koopman. ‘Hét lied is ons Vriendenlied uit , dat
wordt nog steeds bij algemene ledenvergaderingen, diesvieringen en andere Augustijnse gelegenheden uit volle borst gezongen. Wat dat betreft, verandert er vrij weinig.’

De essentie van de vereniging noemen ze hechtheid, betrokkenheid en vriendschap. Veel minder dan vroeger is een studentenvereniging een besloten gemeenschap op zich.
‘Ooit hadden we het imago van ‘Zij van het pand aan de
Breestraat’. Niemand wist wat er hier gebeurde, maar dat is niet
meer zo. Je kunt je die geslotenheid tegenwoordig ook niet
meer permitteren. We verliezen niet ons karakter of onze identiteit, maar we zijn veel opener geworden en hebben veel contacten buiten de vereniging.’

Sociale aspect

Het gedachtegoed van Augustinus
Niet de oudste, maar wel de grootste studentenvereniging van
Leiden is van oorsprong katholiek en vernoemd naar kerkvader
Augustinus. Ze is sinds  gehuisvest in een prachtig monumentaal pand aan het Rapenburg.
‘We doen niets meer met het geloof, maar onze vereniging
heeft nog altijd wel een bepaalde katholieke gemoedelijkheid
om zich heen hangen,’ zegt voorzitter Coen Koopman. ‘Augustinus zelf was een vooruitstrevend man en past daardoor ook
goed bij de studentencultuur. Dat proberen we onze eerstejaars
ook altijd duidelijk te maken. Je hoeft niet zozeer iets te doen
met het geloof, maar de lessen die deze man ons heeft nagelaten en zijn onderzoekende houding nemen we nog wel mee.’
Augustinus bestaat  jaar en koestert haar tradities zoals het
zingen van bepaalde liederen, de feesten en gala’s, ludieke wedstrijden zoals de Rapenburgrace, de lijfspreuk – Non Vincit Nisi
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Koopman: ‘De koers van de vereniging verandert niet echt,
maar de wereld eromheen wel. Die wordt steeds meer individualistisch, terwijl wij het sociale aspect juist proberen te behouden omdat wij dat belangrijk vinden. Wij proberen de binding
in de groep aan te wakkeren. Dat lukt goed, ondanks de maatschappelijke veranderingen en de studie die heel veel van de
leden vraagt. We letten ook op elkaar in de goede zin van het
woord. Juist daarom is een vereniging zo waardevol: een groep
vrienden of vriendinnen om je heen hebben die je op het juiste
moment in de kraag kunnen grijpen. Ik heb het gezien van
jongens die op het randje stonden en door het sociale vangnet
dan toch terugkrabbelen. Het heeft echt meer in zijn mars dan
een avondje borrelen.’
Bij Augustinus is er geen geheime agenda van de introductietijd
voor nieuwe leden. ‘Die tijd is voorbij voor ons,’ zegt
Koopman. ‘Vroeger hebben we wel ontgroeningen gehad, een
noviciaat noemden ze dat. Dat is niet meer van deze tijd.
Ontgroeningen zijn ook niet echt nodig om een hechte band te
vormen, dat kan ook op een andere manier. Wij zijn op kamp
wel heel erg bezig met het vormen van een hechte groep, maar
dat doen we niet vernederend. Wij sturen vooral aan op
bewustwording van het feit dat ze een vereniging binnenstappen die al zo lang bestaat en een rijke historie heeft. Ook vinden wij de bewustwording van bepaalde beleefdheidsregels
belangrijk en dat je met zorg omgaat met elkaar en met het
pand. Voor eerstejaars is het meestal een compleet nieuwe

wereld. Door het kamp leren de eerstejaars elkaar ook goed
kennen, waardoor er de basis wordt gelegd voor de vorming
van de jaarclubjes of cordialen.’

Kennismakingstijd
Bij veel studentenverenigingen is er een verplichte introductieperiode voordat je kunt worden ingewijd als officieel lid. De
inauguratie is altijd een feestelijke gebeurtenis. De introductie
wordt tegenwoordig de KMT, de kennismakingstijd genoemd.
Een enkele keer valt het woord ontgroening nog. Niet voor niets
is die term in onmin geraakt: een ontgroening wordt gekoppeld
aan excessen, waarbij de aankomende eerstejaars, nullen of feuten genoemd, dusdanig slecht werden behandeld dat het landelijke nieuws werd. Een enkele maal viel er zelfs een dode te
betreuren of liepen mensen letsel op. Het scala van ontgroeningen besloeg een breed terrein en liep van het doen van allerlei
klusjes, onschuldige pesterijen en het afblaffen van de nieuwkomers tot het onthouden van drinken en toiletbezoek, het
schoonmaken van een ruimte met een tandenborstel, het aflikken van schoenen van ouderejaars, het eten met vastgebonden
handen of het dragen van speciale kleding of kenmerken.
Tegenwoordig is de KMT aan veel regels gebonden, zo mag er
geen alcohol meer worden gedronken, moet er minstens zes
uur nachtrust zijn voor de nuldejaars en voldoende eten en
drinken. Er zal ook wel veel gelachen worden. De paklijst voor
de nieuwkomers nodigt daar in ieder geval toe uit. Daar staan
namelijk behalve praktische zaken als een slaapzak en een plastic bord, ook attributen op zoals een colbertje met één mouw,
een blauwe baksteen, een platenhoes of een groene vlinderdas.

Ontgroeningen
Prof. dr. Otterspeer is Nederlands hoogleraar universiteitsgeschiedenis in Leiden. Hij ziet als grote lijn een golfbeweging in
de ontgroeningen. ‘Elke club heeft initiatieriten, dus ook een
studentenclub. Hoe meer zo’n club is afgesloten van de rest van

de wereld, hoe nadrukkelijker zo’n rite is. Je ziet periodes van
heel streng ontgroenen, waar dan veel commotie door ontstaat,
wat weer een verzachting tot gevolg heeft. Er worden nieuwe
regels gesteld, de studentenverenigingen worden minder exclusief en vervolgens ontstaat er weer een nieuwe cyclus van exclusiviteit en ontgroening. Wat dan weer opnieuw bezwaar
oplevert.’
De ontgroeningen van de verenigingen vindt hij niet zo zwaar.
‘Als er tegenwoordig een incident is, dan gebeurt dat meestal
bij de ontgroening van nieuwe leden van specifieke onderdelen
van een vereniging, zoals een dispuut of een commissie. De
beslotenheid daarvan maakt het moeilijker regels te stellen en
te handhaven. Wat de verenigingen betreft zijn het vooral de
excessen die de aandacht trekken,’ zegt hij, ‘maar in het gros
van de gevallen zijn het alleen maar wat pesterijen waar mensen
zich met instemming aan overgeven. De winst is het groepslidmaatschap. Bovendien is het ook een bewijs dat je wat aankunt,
als je door vervelende dingen heen kunt gaan.’
De functie van de ontgroening is duidelijk, het gaat om het
versterken van de banden van de groep en het leren kennen van
de regels. Otterspeer: ‘Het opnemen van het groen, van de
onbekenden, van de jongen of het meisje dat de mores niet kent
in de groep zelf. Het is zo oud als de weg naar Kralingen.’

Het zweetkamertje
Als het allemaal achter de rug is en je bent afgestudeerd of
gepromoveerd, dan mag je je handtekening op de muur van het
zweetkamertje zetten. Dat zweten komt van niet van die handtekening, maar van het wachten van zenuwachtige doctoraalstudenten totdat ze gehaald werden voor hun examen. Het is
niet bekend wanneer de eerste handtekening daar op de muur
is gezet. Feit is dat er inmiddels duizenden staan. Bijna iedereen
doet eraan mee. Logisch, pas dan ben je in Leiden écht
afgestudeerd. Í
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In het volgende nummer
Immaterieel Erfgoed

Colofon

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.
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Klompen
Klompen behoren tot de iconen van Nederland.
Hoeveel Amerikanen zijn niet teleurgesteld dat ze
maar zo weinig klompen zien in Nederland. Het
dragen van klompen is aan het uitsterven. Aan
een traditie vanaf de zeventiende eeuw – toen
bijna iedereen op klompen liep – dreigt een
einde te komen.
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De strijd om de broek

Vormgeving: www.icarusontwerp.nl

‘De vrouw heeft de broek aan’ wordt gezegd van
een vrouw die de baas speelt over haar man.
De broek, een van oorsprong mannen kledingstuk, staat symbool voor de macht binnen een
huwelijk. In centsprenten – goedkope massalectuur in de achttiende en negentiende eeuw –
wordt vaak over het gevaar dat vrouwen naar
de macht grijpen gewaarschuwd. De illustraties
liegen er niet om.

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

Heksen
Heksen in sprookjes voldoen aan het traditionele
beeld dat van heksen bestaat. Het zijn demonische figuren, die het kwaad vertegenwoordigen.
Zij delven vrijwel altijd het onderspit. Het goede
overwint het kwade. Heksen zijn oud en gerimpeld, hebben een kromme neus en vliegen op
bezemstelen. Vaak worden ze vergezeld door een
zwarte kat of een raaf.

Drukwerk: www.libertas.nl

Opzegging van abonnementen moet uiterlijk
1 december aan de administratie zijn doorgegeven.
Traditie verschijnt ook op cassette, ingesproken
voor mensen met een leeshandicap.
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Boek over de 100 belangrijkste tradities in Nederland
Tradities zijn de weerspiegeling van de identiteit van een
land, het bindweefsel van een samenleving. Het is
belangrijk ons daarvan bewust te zijn. Om dat belang
nog eens te onderstrepen heeft het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur in  onderzoek gedaan naar de
meest dierbare tradities van Nederlanders. De respons op
dit onderzoek overtrof de stoutste verwachtingen. Op
basis van die resultaten is een top  van Nederlandse
tradities samengesteld.
In het boek DIT ZIJN WIJ worden alle  tradities
beschreven, compleet met historische achtergronden en
een schat aan fotomateriaal. Het boek is een uitgave van
uitgeverij Pharos en het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur. De auteur is Ineke Strouken.

DIT ZIJN WIJ
–
–
–
–
–
–

een boek voor het hele gezin
historische achtergronden en anekdotes
 pagina’s geheel in kleur
uitgevoerd in een kloek formaat
de complete top  van Nederlandse tradities
meer dan  prachtige afbeeldingen

Verkoopprijs € 22,50
DIT ZIJN WIJ, de honderd belangrijkste tradities
in Nederland, is geschreven door Ineke Strouken
(ISBN 978 90 79399 19 2)

Wilt u meer informatie? Kijk dan op

www.volkscultuur.nl
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Veel van onze gewoonten hebben wij
onbewust overgenomen van onze ouders
en voorouders en vervolgens naar onze
eigen hand gezet. Het 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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