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Speuren naar
immaterieel erfgoed
De komende tijd wordt het voor ons heel spannend.
Zal de nieuwe staatssecretaris, Halbe Zijlstra, de
UNESCO Conventie Immaterieel Erfgoed ratificeren
of niet? Ik heb er goede hoop op dat hij volgend voorjaar gaat ondertekenen en dan kan er een begin
gemaakt worden met het in praktijk brengen van de
conventie. Maar ondertekening of niet, de sector volkscultuur en immaterieel erfgoed en het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur willen de komende twee
jaren het immaterieel erfgoed in Nederland beter zichtbaar maken en mensen bewust maken van de tradities
in hun omgeving. Daarom zullen wij in Traditie de
komende jaren extra aandacht besteden aan het
immaterieel erfgoed in Nederland.
Er zijn inmiddels verschillende definities over
immaterieel erfgoed in omloop. Maar kortweg komt
het er op neer dat immaterieel erfgoed een selectie is
van tradities en gebruiken die groepen mensen belangrijk vinden en niet verloren willen laten gaan. Ze zien
dat als van zichzelf en ontlenen er voor een deel hun
identiteit aan. Immaterieel erfgoed geeft een gevoel
van verbondenheid met vorige generaties, maar is
ook toekomst gericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.
Elke gemeente heeft wel één of meerdere gebruiken
die onder immaterieel erfgoed gerekend kunnen
worden. In Deventer kent men al lang de Pinksterkroonviering en het foekepotten op Vastenavond. Wat
recenter is het Dickensfestijn voor Kerstmis. Kessel
(Limburg) heeft in juni de jaarlijkse Sint Janskermis
en de sacramentsprocessie. Dit zijn allemaal publieke
feesten. Maar er is ook ingetogen immaterieel erfgoed,
zoals het Krakkelingen eten op begrafenissen in
Herwijnen en Asperen.
Naar al dit immaterieel erfgoed zijn wij op zoek en wij
hopen dat u als lezer van Traditie ons daarbij wilt helpen. Alle tips zijn welkom. U kunt ze sturen naar het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur, FC Dondersstraat ,  JA Utrecht
(volkscultuur@live.nl).
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In Bergen op Zoom vist de familie Van Dort
als laatste familie ter wereld op de klassieke
manier op ansjovis. In ons land wordt al
sinds  ansjovis gevangen. Bergen op
Zoom stond eeuwenlang bekend om zijn
ansjovisvisserij. De vis komt daar voor,
omdat het water van de Oosterschelde de
ideale plaats is om te paaien. Het watergebied rond Bergen op Zoom is geschikt
omdat het er relatief ondiep is, met een
constant zoutgehalte en veel plankton als
voedsel voor de vissen.
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Fascinatie voor de dood
Over rituelen rond sterven, overlijden en uitvaart
Albert van der Zeijden
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werd gekocht, komen vaak de figuren van
de pantoffelheld Jan de Wasser en zijn
vrouw Griet voor. Op dergelijke prenten
wordt Jan als een meegaand figuur getoond,
die door Griet aan allerlei ‘vrouwelijk’ werk
werd gezet en er soms met de zweep van
langs kreeg.

30

Centsprenten
Iedereen kent de oude en versleten uitdrukking ‘die vrouw heeft de broek aan.’
Daarmee wordt bedoeld dat zij de baas is
in huis en niet haar man. Op centsprenten,
goedkoop geïllustreerd drukwerk, dat vroeger door mensen van alle rangen en standen

Bolletje
De reclameslogan ‘Ik wil bolletje’ is klassiek.
De kreet werd gekozen tot de beste
Nederlandse reclameslogan van de twintigste eeuw. De beschuitfabriek, die later
Bolletje ging heten, werd opgestart door
Gerardus Johannes Ter Beek in Almelo. Het
werd een echt familiebedrijf. Pas in 
kwam er voor het eerst een directeur van
buiten de familie. Naast beschuit richt het
bedrijf zich op traditionele Nederlands producten als roggebrood, ontbijtkoek en
kruid- en pepernoten.

Klompen
Nederland stond en staat in het buitenland
bekend als een klompenland. In de loop van
de tijd veranderde de klomp in onze contreien van dagelijks schoeisel tot souvenir.
Uit vondsten bij opgravingen blijkt dat in
de Nederlanden al in de dertiende eeuw
klompen werden gedragen. In zestiende
eeuw werden ze waarschijnlijk voor het eerst
aangeduid met de naam klomp. De voorlopers van de klomp werden waarschijnlijk
ontwikkeld in Frankrijk. De handgemaakte
klomp komt men in Nederland nu vooral
nog tegen op markten voor oude ambachten
en in gespecialiseerde musea.
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Alvast heel erg veel dank!

Ansjovis

34

Dood en rouw
De dood is voor velen iets engs en mysterieus. In het verleden hadden veel met de
dood samenhangende rituelen een godsdienstige achtergrond. Nu hebben de rituelen
vooral een functie voor de nabestaanden. In
ons land zien we tegenwoordig voorbeelden
van publieke rouw om bekende
Nederlanders, zoals André Hazes. Naast de
sterfdag van een overleden dierbare is ook
het herinneringsfeest van Allerzielen in
november belangrijk. Op dergelijke dagen
houden de nabestaanden de herinneringen
aan de doden levend.

winter  Traditie



De laatste weervissers
D

De
van
ansjovis

Tekst en foto’s DORIEN DIJKHUIS

De omgeving van Bergen op Zoom staat bekend
om zijn drie A’s: aardbeien, asperges en ansjovis. De eerste twee vind je op meer plekken in
Nederland. Maar de derde A, de A van ansjovis,
vind je alleen nog in Bergen op Zoom. Daar vist
de allerlaatste familie ter wereld nog op de
klassieke manier op ansjovis.

D

enk je aan ansjovis, dan denk je vrijwel meteen aan de
Middellandse Zee. Toch werd er in ons land rond 
al op ansjovis gevist. Bergen op Zoom en Tholen stonden er eeuwenlang om bekend. Lang woedde er een strijd over
de visrechten tussen beide plaatsen. De ondiepe wateren in het
oostelijk deel van de Oosterschelde zijn de enige plekken in ons
land waar ansjovis voorkomt. In eerste instantie lagen de visrechten bij de Zeeuwen. Maar dat veranderde in de Tachtigjarige Oorlog. Het was van groot belang dat de (Brabantse)
garnizoenstad Bergen op Zoom op volle oorlogssterkte bleef
om te voorkomen dat de Spaanse troepen zouden doorstoten
naar Zeeland. Zeeland gaf Bergen op Zoom het exclusieve
recht op de visgronden in ruil voor bescherming tegen de
Spanjaarden. In  werden de rechten weer verdeeld tussen
Brabant en Zeeland. Maar nu ligt het alleenrecht opnieuw bij
de Bergse vissers. Bepaald door het lot, want alle vissers zijn
ermee gestopt, behalve één familie: de familie Van Dort uit
Bergen op Zoom. Vader en zoon zijn de laatste ansjovisvissers
van Nederland. Zij jagen op dezelfde manier op ansjovis als in
, toen er voor het eerst melding werd gemaakt van deze
vistechniek: met de hand, met behulp van ‘weervisserij’.

Bloeiende bedrijfstak
Cor van Dort was vijftien toen hij met zijn vader en zijn broer
mee ging vissen op ansjovis. Dat is nu zo’n zestig jaar geleden.
Sinds een jaar of tien hebben zijn zoon Corné en zijn schoonzoon Henk van Schilt het van hem overgenomen. Cor van
Dort is eigenlijk gepensioneerd. Maar ‘hij steekt nog graag een
handje bij’. Vroeger was de weervisserij een bloeiende bedrijfstak. Maar nu zijn Cor, Corné en Henk de enigen die nog op de
‘ouderwetse’ manier op ansjovis vissen.
De BZ vertrekt uit de oude haven in Tholen. Het waait
behoorlijk, maar de zon schijnt ook. Corné staat aan het roer
en vaart door de Bergsediepsluis de Oosterschelde op, op weg
naar ‘de weervisserij’ die verderop staat opgesteld bij Reimerswaal, één van de ‘verdronken’ plaatsjes in de Oosterschelde.
Aan boord vertelt Cor van Dort over zijn opa. Hoe die rond
 op ansjovis viste. Op dezelfde manier waarop ze dat nog
steeds doen. ‘Waarschijnlijk namen de koopvaarders de
vangstmethode mee terug uit Indië. Daar jagen kleine

Î

De BZ6 met daarachter de weer bij Reimerswaal
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vissers ook nu nog op dezelfde manier op vis’, zegt hij. ‘Maar of
de methode daar echt vandaan komt weet niemand zeker.
Zeker is wel dat de vangstmethode in de afgelopen eeuwen niet
is veranderd. Wij doen het nu nog net als destijds in de zeventiende eeuw.’

Verdronken land

Al in 1340
werd er in
ons land op
ansjovis
gevist.

De vis komt bij ons voor, omdat het water van de
Oosterschelde de perfecte plek is om te paaien. Ieder jaar in
april trekt hij naar het noorden, op zoek naar ondiepe wateren.
In mei komt hij via de kust van België de Oosterschelde opgezwommen. Dat het voor de ansjovis zo’n fijn plekje is, komt
doordat de omgeving van Bergen op Zoom in de loop der eeuwen heel wat natuurgeweld te verduren heeft gehad. Door verschillende stormvloeden werden grote delen land door de zee
verzwolgen. De polders liepen vol en zo ontstond een ondiep
watergebied waar de getijden vrij spel kregen. ‘Verdronken
land’, noemen ze dat in Bergen op Zoom. Dit gebied voldoet
aan alle eisen die een ansjovis stelt aan zijn paaiplek: het moet

Weervisserij (de visserij met visweren) is
een oude vistechniek.

relatief ondiep en warm zijn met een constant zoutgehalte en
veel plankton om te eten.

Bange beestjes
Aan de horizon doemt het silhouet op van twee lange rijen
boomstammen die in V-vorm staan opgesteld en boven het
water uitsteken. Daar ligt ‘de weervisserij’. Corné van Dort legt
uit hoe het werkt: ‘De weervisserij maakt gebruik van de getijden, de stroming en het karakter van de ansjovis. De ‘weer’ is
in principe een heel grote fuik. Het woord weervisserij komt
van het werkwoord weren. De weer staan op een zandplaat en is
gemaakt van berkenstammen van een meter of vier, vijf hoog
die we dichtbij elkaar hebben neergezet. We hebben ze zo opgesteld dat ze een houten haag vormen in de vorm van een V. Ze
komen dus in een punt bij elkaar. Die punt bevindt zich op het
diepste gedeelte van de zandplaat. Ook als het eb is, staat daar
nog water. De beide uiteinden van de V, de zogenaamde vletten, liggen bijna een kilometer uit elkaar en zijn zo’n achthonderd meter lang. De palen trillen in het water door de stroming. Zo vormt de V een palissade die de vis ‘weert’, want
ansjovis is nogal bang aangelegd. Ze zouden gemakkelijk tussen
de palen van de weer door kunnen glippen, maar de trilling
boezemt angst in.”

gemaakt. Daar zit de vis in de val. Want door het laagtij kunnen ze niet terug. Vooral de Oosterschelde is heel geschikt voor
deze manier van vissen, vanwege de grote verschillen tussen eb
en vloed. Bij hoogwater steken de toppen van de berkenstammetjes amper boven het water uit. En bij laagwater steken ze als
kale bomen uit de zompige zandplaat.

Natuurlijke vijand
Het is een prachtig plaatje: de lange rijen staken, eenzaam verrijzend uit het water dat zilverachtig glinstert in de zon. Er
klinkt niets dan het suizen van de wind en het gekrijs van een
meeuw. Het water is al begonnen te zakken. Je ziet het wier dat
zich op de palissade heeft afgezet. Hier, om de hoek van de
lange Oesterdam die Tholen met Zuid-Beveland verbindt, legt
Corné de boot voor anker en stappen we over op een kleinere
sloep met platte bodem die niet vastloopt in ondiep water.
Vlakbij de weer ligt nog een andere boot. Daarop zit Henk van
Schilt de krant te lezen. Hij ligt daar nu al zo’n drieënhalf uur.
‘Om de aalscholvers weg te jagen’, legt Corné uit. ‘De aalscholver is de natuurlijke vijand van de ansjovisvisser. Ze eten niet
alleen een heleboel vis op, ze jagen ze vaak ook de fuik uit. Als
je hier ligt, durven ze niet dichterbij te komen. Een andere
methode om die beesten te weren hebben we vooralsnog niet.
Ook dit maakt al eeuwenlang deel uit van de weervisserij.’

Vis in de val
Cor (de oudere man)
en Corné (zijn zoon)
van Dort die in hun
waadpakken de ‘weer’
ingaan als het water
ver genoeg gezakt is.
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Zo werkt het dus. Met hoogwater komen de vissen naar het
ondiepe water op de zandplaat waar het lekker warm is. Zodra
het water begint te zakken, zoeken ze een dieper heenkomen.
Ze zwemmen langs de palissade, waar ze niet doorheen durven,
naar steeds dieper water. Zonder dat ze het merken worden ze
naar de punt van de V gedreven, waar de berkenstammen nog
dichter bij elkaar staan en met netten ondoordringbaar zijn

Waadpakken
Als Henk aan boord van de platte sloep is gestapt, stuurt Corné
de boot behendig tegen de zijkant van de weer, op de plek waar
de twee armen van de V bij elkaar komen, bij de fuik dus. Hij
knoopt de boot met een touw vast. De drie mannen trekken
hun waterdichte, okselhoge waadpakken aan en wachten tot
Î
het water ver genoeg gezakt is om over boord te gaan. Als het
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Vader en zoon Van Dort uit
Bergen op Zoom zijn de laatste
ansjovisvissers van Nederland.
tijd is, laten zij zich in het water glijden. Het reikt tot aan hun
borst en stroomt net niet naar binnen.
De weer wordt afgesloten met twee vierkante horren boven
elkaar. Corné hangt het net voor de onderste hor. Daar wordt
de vis straks ingedreven. Ze waden een meter of dertig de fuik
in en slepen dan een drijfnet terug richting de punt. Ze maken
het net steeds kleiner en stuwen de vis zo naar voren richting
het fuikgat. Niemand zegt iets. Met trage bewegingen waden ze
langs de staken en netten. Alleen het materiaal van hun pakken
verraadt dat het  is en geen .

Gepen en makrelen
Eenmaal in de punt van de V aanbeland, maken ze het net
dicht, klimmen weer aan boord en trekken het net omhoog.
Met een emmer schept Corné de vis eruit. Emmers vol glanzende vissen kletteren dof op de metalen bodem van de boot.
Hier en daar kruipt een krab zijwaarts in een hoek. De vissen
blijven een tijdje spartelend liggen en geven dan de strijd op.
Een zee van vis is het. De hele bodem is ermee bedekt. Maar er
is geen ansjovis te bekennen. Alleen makreel en geep.
‘Weer niks’, bromt Cor van Dort, terwijl hij zich op zijn knieën
laat zakken om de vis te sorteren in kunststoffen bakken. De
geep bij de geep en de makreel bij de makreel. ‘Het is al bijna
eind mei en we hebben nog niet veel gevangen. Het seizoen
loopt maar van mei tot half juni en duurt een week of tien. In
die weken moet je het doen. Want voor je het weet is het seizoen weer voorbij.’

Dalende stand
Of je veel vangt of weinig, valt niet te voorspellen, zegt Cor van
Dort. Op zich helpt het als het mooi weer is. Met kalm warm
weer, zuidwestenwind en zon vang je het meest. Hoewel dat
geen garanties geeft. ‘De laatste twee jaar vangen we niet veel’,
zegt Corné. ‘Vroeger was het helemaal niet vreemd om vijf- tot
zeshonderd kilo ansjovis op één tij te vangen. Ik herinner me
foto’s van mijn vader toen die nog met zijn broer viste. Het zullen de jaren zeventig zijn geweest. Kilo’s en kilo’s ansjovis vingen ze toen. Nu lijkt er veel minder voor te komen in de
Oosterschelde. Alsof ze een beter plekje hebben gevonden.’
Cor denkt dat het misschien kan liggen aan de enorme vissersboten, die de ansjovis op de Middellandse Zee met tonnen
tegelijk opvissen. Machinaal. Die blikken ze in. Maar ze
gebruiken ansjovis ook veel in visvoer. ‘De Deltawerken spelen
ook een rol’, zegt hij. ‘Door al die dammen in de Oosterschelde
is de ansjovisstand gedaald. Voor de stormvloedkering was de
oogst veel beter.’
Toch herinnert hij zich dat het in de jaren zestig ook niet best
gesteld was met de ansjovisvangst. ‘Dat kwam door de afsluiting van het Veerse Meer in  en later de afsluiting van het
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Haringvliet. Daardoor kwam er steeds minder ansjovis voor in
de Oosterschelde. Het water werd zoeter en dat vindt de ansjovis niet lekker. We vingen destijds steeds meer vis die zich goed
voelt in brak water, zoals spiering. Met de aanleg van de dam
bij Willemstad werd het water weer wat zouter.’

Vijfde generatie
Ooit kwam er tweeduizend ton ansjovis uit de Nederlandse
wateren en leefden vijftien Zeeuwse en Brabantse vissersfamilies van de vangst. Die tijden zijn voorbij. Corné en Henk zijn
de laatste vissers die op deze manier hun brood verdienen. Ze
zijn de vijfde generatie die handmatig op ansjovis vist. Cors
vrouw Lena en hun dochter Rian, de vrouw van Henk, maken
ook deel uit van het bedrijf. Zij doen de administratie en verkopen de vis aan huis. De vissers hoeven de vis niet naar de
afslag te brengen, omdat de ansjovis een heel kwetsbaar product is dat niet lang houdbaar is. Vroeger verkochten de ouders
en grootouders van Cor de vis ook al aan huis. Dat doen ze nog
steeds. Twee keer per dag komen ze met verse vangst thuis. Dan
staat er meestal een rij mensen voor de deur te wachten,
hopend op ansjovis. Soms staan ze er al uren, want verser dan
dit krijg je het niet. ‘Soms vangen we vier kilo’, zegt Corné.
‘Die verdelen we dan eerlijk over de vier mensen die het langst
in de rij staan. Ik vind het wel eens vreemd dat mensen er zo
lang op willen wachten. Maar ja, de Bergse ansjovis wordt hier
nu eenmaal beschouwd als een lekkernij. Hij maakt deel uit
van het menu van de drie A’s: aardbeien, asperges en ansjovis.
Ik hoop dat we nog lang door kunnen gaan met vissen. Niet
alleen voor de mensen die ervan houden, maar ook voor het
ambacht. Ik verdien mijn brood ermee, maar het is ook een
culturele erfenis. Het zou zonde zijn als die verloren ging.’

Red de weervisserij
De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom (SIEB) heeft
zich ontfermd over de Bergse weervisserij. SIEB werkt aan een
grootschalig reddingsplan, waarmee de toekomst van de weervisserij en de vangst van Bergse ansjovis moet worden veilig
gesteld. De eerste subsidies zijn al binnen. Daarnaast springt
hopelijk de provincie Noord-Brabant bij voor een substantiële
bijdrage en probeert de provincie Zeeland EU-subsidie los te
weken. Dat geld wordt door SIEB ingezet om te voorkomen
dat de laatste Bergse weervissers kopje onder gaan, maar ook
om de weervisserij, naast behoud, een nieuwe toekomst te
geven. De stichting hoopt de twee bestaande weren van de
familie Van Dort weer in uitmuntende conditie te brengen,
maar ook een nieuwe weer aan te leggen voor de opleiding van
nieuwe weervissers. Want als de familie Van Dort ermee stopt,
is er geen enkele weervisser meer over. Í

Corné en Cor knopen het net dicht bij het einde van de fuik voor ze het aan
boord hijsen. Met een emmer schept Corné de vis uit het net.
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Tekst JANNEKE VAN DER VEER
Foto’s KLOMPENMUSEUM GEBR. WIETZES

‘Hannes loopt op klompen
Simpe-Sampe-Sompen
Door de plassen dat het spat
Broek en kousen worden nat
Moeder roept: Hans, laat dat hoor!
Hannes stapt maar dapper door
Hij laat zich niet lompen’

Een kinderversje over klompen. Kinderboeken, waarin klompen een
hoofdrol hebben, zijn Klompertje Klomp (1939) van Pax Steen en Het
klompje dat op ’t water dreef (1948) van W.G. van de Hulst.

Van dagelijks
schoeisel tot
souvenir

K

an het Hollandser? Samen met tulpen, molens, schaatsen en kaas bepalen klompen het stereotiepe beeld van
Nederland en de Nederlanders in het buitenland. In
tegenstelling tot de eerste vier is de klomp nagenoeg uit ons
dagelijkse leven verdwenen. Tegenwoordig worden nog amper
klompen gedragen. Alleen bij evenementen als Koninginnedag
en belangrijke sportwedstrijden worden klompen tevoorschijn
gehaald – vaak geschilderd in de nationale kleuren. Daarnaast
zijn ze als souvenir prominent aanwezig in de toeristische sector.
Hoe anders was dat vroeger toen klompen, met name op het
platteland, het dagelijks schoeisel waren van de meeste mensen.

De eerste klompen
Het is niet precies bekend wanneer klompen zoals wij die kennen, namelijk als een uitgehold blok hout, precies ontstonden.
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Nou
breekt
me de
klomp
In Frankrijk is men van mening dat de Kelten, die zeer bedreven waren in het bewerken van hout, klompen maakten. Ook
bestaat het idee dat klompen ontstaan zijn uit de in Frankrijk
tijdens het Bourgondische rijk ontwikkelde patin, een houten
onderschoen met een brede riem over de wreef en soms een
verhoging – stelt genoemd – onder hiel en voorvoet. Door die
verhoging werd de kwetsbare leren voetbedekking beschermd
tegen vuil en vocht. De patin drong ook door tot Nederland en
werd hier platijn genoemd. Uit vondsten bij opgravingen in
Amsterdam, Rotterdam en Oldenzaal is gebleken dat in de
dertiende eeuw in Nederland klompen – toen hol-, hoel- of
hoosblokken genoemd – en platijnen naast elkaar hebben
bestaan. De eerste zijn gedragen door mensen op het platteland, de platijn daarentegen was het schoeisel van de rijke
stedeling.

Volksdracht
Vanaf de zeventiende eeuw werd de klomp typische volksdracht; schoenen werden vrijwel niet gedragen. Overigens
werd de klomp niet alleen op het platteland gedragen: in de
steden droegen de armen en later ook de fabrieksarbeiders
veelal klompen. De klompen bleven lange tijd populair als
schoeisel: ze waren goedkoop, warm, gezond en hygiënisch.
Hoewel de populariteit van de klomp enorm is gedaald, is aan
die eigenschappen niets veranderd. De ventilerende, ademende
en isolerende eigenschappen van hout worden bij het dragen
van klompen volledig benut. Daardoor blijven de voeten in de
zomer koel en in de winter warm. In een negentiende-eeuws
kinderboekje, getiteld Nederlandsche tafereelen van kunsten,
ambachten en bedrijven (), meldt de klompenmaker:

Friese learke klompen, gemaakt
door Scherjon, Noord-Bergum (Fr)

‘’t Is goede dragt in slijk en regen:
Maar toch, gebruikt mijn’ arbeid wijs;
Klimt nooit daarmeê op steile wegen,
En blijft met klompen van het ijs.’
Aan het eind van de negentiende eeuw ging ook het rijke deel
van de plattelandsbevolking op zondag schoenen dragen.
Vooral in het buitenland werd het toen op zeker moment
gewoonte om een klomp te maken die op een schoen leek. Dan
zag men niet dat men tot de armen behoorde.

Kapklompen, gemaakt door E. Wietzes, Eelde (Dr)

De productie van klompen
In de vijftiende eeuw waren er gilden van platijn- en holblokmakers in steden als Alkmaar, Haarlem, Groningen en Leiden.
Het maken van platijnen en holblokken was daar veelal het
werk van ambachtslieden. Op het platteland maakten veel
mensen aanvankelijk zelf hun klompen. Zo legden in Drenthe
boeren, rietdekkers en schaapherders zich in de winter toe op
het maken van deze houten lopers. In de tweede helft van de
negentiende eeuw werd het maken van klompen meer en meer
overgelaten aan gespecialiseerde ambachtslieden.

Marker Rozenklomp

Het woord klomp dateert waarschijnlijk uit de zestiende eeuw.
Op een schilderij uit  van Johannes van Doetinchem staat
onder een man die een steltklomp omhoog houdt, vermeld:
‘Deze beziet dat water in een holten clomp’.
De oudste klompen zijn nog voorzien van een of meerdere stelten. In de zeventiende eeuw verdwenen dergelijke verhogingen
bij de Nederlandse klomp. De klomp kreeg toen een hak en
dikkere zool. In andere landen bleven de steltklompen langer
bestaan, in Zweden bijvoorbeeld tot halverwege de vorige eeuw
en tegenwoordig worden ze nog gedragen in Spanje en
Denemarken.
Het ambachtelijk maken van klompen ging gepaard met een
groot aantal handelingen, waarvoor tal van gereedschap nodig
is. In Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven staat hierover:
‘De klompenmaker zaagt vooreerst groote en kleine blokjes,
naarmate dat de klompen zijn moeten, die hij vervolgens met
den dissel afhakt, en voorts met den opsnijder afgesneden, op

Kinderklompjes, gemaakt door
Ten Hage, Winterswijk (G)
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de heulbank uitgehold, en eindelijk op het snijpaard met het
buitenmes geheel voltooid worden. Zijne gereedschappen
bestaan voornamelijk in: eene zaag, verscheidene beitels, een
dissel, bijl, heidobbe, hamer, dobbeitel, onderscheidene soorten
van groote en kleine effers, opsnijder, booimes, hielmes,
snijpaard, buitenmes, heul of werkbank, slijpsteen.’
De kunst bij het maken van klompen is uiteraard vooral dat
de rechter- en de linkerklomp exact elkaars spiegelbeeld
moeten vormen.
Klompen werden vooral gemaakt van wilgen- en populierenhout. Daarnaast werd soms ook elzenhout gebruikt. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat met name in gebieden waar veel
populieren en wilgen groeiden vanuit de huisarbeid de
klompenindustrie tot ontwikkeling kwam: Noord-Oost

In de dertiende eeuw
werden er al klompen
gedragen in Nederland.
Friesland, Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, de Achterhoek
en Twente. Voordeel van wilgenhout is dat het sterk is en zeer
goed vocht tegenhoudt. Het hout van populieren is echter
goedkoper, lichter van gewicht en gemakkelijker te bewerken.
Een volwassen populier geeft hout voor gemiddeld zo’n  paar
klompen. De klompenmaker gebruikte het ‘groene’ hout, dat
wil zeggen hout dat nog niet is gedroogd. Dit verse, nog natte
hout is soepeler en daardoor gemakkelijker te bewerken dan het
harde, droge hout.
In  werd op de Wereldtentoonstelling in Parijs de eerste
klompenmachine tentoongesteld. Rond  kwamen vervolgens de eerste klompenmachines in Nederland. Aanvankelijk
aarzelend, maar omstreeks  werd met de opkomst van de
elektromotor meer en meer geïnvesteerd in dergelijke machi-

nes. Het met de hand maken van klompen verdween daardoor
naar de achtergrond.

Soorten klompen
In Nederland zijn grofweg twee soorten klompen bekend: de
kapklomp en de tripklomp. De tripklomp is lager en heeft een
smalle riem over de wreef. Deze werd vooral door vrouwen
gedragen. Daarnaast waren er regionale verschillen in de vorm
van klompen. Zo zijn uit Friesland de zogenaamde learke klompen bekend, lage tripklompen die zowel door mannen als vrouwen werden gedragen. In Twente, waar veel klompenmakers
waren, werden klompen gemaakt met een spitse neus, de
Twentse tip geheten. Dit model hield de voeten nog beter
droog als men door het natte gras liep. De tip voorkwam dat er
water op de kap kwam. Voor mannen en vrouwen bestonden
verschillende tipklompen. Die van de mannen hadden een
brede neus, terwijl die voor de vrouwen smal, oplopend waren.
Voor bepaalde beroepen werden speciale klompen gemaakt.
Voor dijkwerkers werd bijvoorbeeld de steenzettersklomp ontwikkeld. Deze had een vierkante neus waardoor het gemakkelijker was om op de knieën zittend basaltblokken op de zeedijken te ‘zetten’. Ook mensen die in de vervening werkten, hadden een eigen klomp. Deze veendersklomp had een brede,
vlakke zool die ervoor zorgde dat de veenarbeider de bovenlaag
van de natte turfbagger zo weinig mogelijk beschadigde. Ook
voorkwam deze klomp het wegzakken in het veen en bovendien kon men er het veen goed mee aanstampen.
Smokkelaars maakten eveneens dikwijls gebruik van speciale
klompen. Zij hadden klompen waarvan de hak en de zool in
omgekeerde richting waren gesneden. De voetafdrukken leidden daardoor in tegenovergestelde richting. Aldus trachtten de
smokkelaars de douaniers op een dwaalspoor te brengen.
Bijzonder zijn ook de wiegenklompjes, die met bandjes aan de
babyvoetjes werden gebonden. De klompjes, pietjes of tonnekeklompjes genoemd, hielden de voetjes van de baby warm.
Bovendien boden ze bescherming tegen vonken als het wiegje
– met open voeteneinde! – in de winter naar het open vuur was
gekeerd.

Klompenmakers Eiso en Egbert Wietzes

Het versieren van klompen
Toen het verven van klompen nog geen mode was, werden de
klompen voor vrouwen en kinderen versierd met behulp van
een ritsmes. Er kwamen echter ook andere technieken voor. Zo
werd in Volendam voor de versiering een gutsmes gebruikt en
werden in Zeeuws-Vlaanderen de klompen voor een mooier
effect eerst gerookt en daarna ‘ingeritst’. Niet versierde klompen werden op zaterdag geschuurd met zand, mergel of een
stukje haaienhuid, zodat men op zondag er netjes bijliep.
Tussen  en  kwam het verven in de mode. Dat had
als voordeel dat de klompen gemakkelijker waren schoon te
houden en beter bestand waren tegen water. De kleur waarin
de klompen werden geverfd, was afhankelijk van de streek. Op
de zandgronden droeg men veelal gele klompen, zwart was in
gebruik op veen- en kleigronden. Op de basiskleur bracht elke
klompenmaker zijn eigen versiering aan: een patroon van lijnen, stippen en vlakken in een of meerdere afstekende kleuren.
Overigens zijn er vaak wel overeenkomsten tussen de wijze van
versieren door verschillende klompenmakers uit een bepaalde
streek. In Friesland bracht men bijvoorbeeld vaak een korenaartje aan als symbool van vruchtbaarheid en uit Zuid-West
Drenthe is het klavertje vier bekend.
Opvallend is dat in Groningen, Friesland en Drenthe de klompen over het algemeen rijker versierd werden dan elders. Een

Tripklompen, gemaakt door
Akkerman, Sondel (Fr)

Kapklompen, zogenaamde snoekebek,
gemaakt door E. Wietzes, Eelde (Dr)
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uitzondering is het eiland Marken, waar vrouwen op zondag bij
hun klederdracht zogenaamde roosjesklompen droegen: klompen met roosjes op een zwarte of donkergroene ondergrond
geschilderd. Vaak zijn deze klompen tevens voorzien van de
initialen van de eigenares, zodat ze herkenbaar waren.
Onder meer van Marken zijn ook de bruidsklompen bekend.
Deze werden door jongemannen gemaakt voor het meisje van
hun keuze. Het accepteren van de klompen betekende dat het
meisje ‘ja’ zei tegen de betreffende jongen. Zij droeg de klompen in de bruidstijd en op de trouwdag. Daarna kregen de
klompen een plekje onder de bedstede. Verondersteld werd dat
dit geluk zou brengen.

Î

Originele Marker
bruidsklompen uit 1880

Kapklompen, zogenaamde Brabantse
Ruit; deze klompen werden in grote aantallen verhandeld in onder andere NoordHolland. De vissers daar schuurden ze
elke zaterdag wit met biksteen.
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Streekverhalen

Wiegeklompjes of tonnekes uit 1840, Eelde (Dr.)

Sommige versieringen verwijzen naar het beroep van de drager.
In het Groningse Eenrum werden bijvoorbeeld gele klompen
gemaakt met een paardenhoofd erop geschilderd; deze waren
bestemd voor de Groningse paardenhandelaars. Verder werden
in de klompen van de vissers van Urk de initialen van de eigenaar en het nummer van zijn boot gebrand. Mocht een schip
worden vermist en de klompen aanspoelen, dan gaven deze
zekerheid over het trieste lot van de visser.

Klompen in deze tijd
Vanaf ongeveer  werd de klomp steeds meer vervangen
door de werkschoen en rubberlaars. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog leefde het dragen van klompen weer even op,
doordat leer toen schaars was. Hout was echter eveneens
schaars. Daarom moest men extra zuinig zijn op zijn klompen.
De klompenmakers hadden het druk in die jaren. Niet alleen
maakten ze nieuwe klompen, ook repareerden ze kapotte klompen zodat ze langer mee konden. Zo werden in die periode
klompen regelmatig van een nieuwe zool voorzien.
Tegenwoordig worden er nog maar weinig klompen gedragen.
Ze horen vooral bij de uitdossing die populair is bij grote
(sport)evenementen. Massaal wordt daarmee voeding gegeven
aan het stereotiepe beeld bij buitenlanders dat iedereen in
Nederland (nog) op klompen loopt.

Elk beroep en elke
regio hadden hun
eigen soort klomp.
Daarnaast hebben klompen de functie van souvenir. De klompenindustrie, die in de tweede helft van de twintigste eeuw zeer
is uitgedund, richt zich tegenwoordig voor een belangrijk deel
op de productie van klompen voor de toeristische sector.
Bijvoorbeeld de firma Hogenkamp Klompen & Souvenirs in
Doetinchem. Dit familiebedrijf bestaat al meer dan honderddertig jaar en is opgericht door klompenmaker Hendrik J.
Hogenkamp. Het bedrijf, aanvankelijk een bescheiden werkplaats, ontwikkelde zich in volle vaart en produceert nu onder
meer versierde draagklompen (in verschillende kleuren), souvenirklompen en klompsloffen. Bij de souvenirklompen, waaronder ook sleutelhangers, spaarpotten, bloemhangers en flesopeners, valt de grote variatie in decors op. Zo zijn er klompen met
Delfts blauwe motieven en met molentjes en tulpen voor een
echt Nederlandse uitstraling. Maar er zijn ook exemplaren met
sportsymbolen, de Friese vlag, met koeienmotieven enzovoort.
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Toeristische klomp

Museumstuk
De handgemaakte klomp komt men nu vooral tegen op markten van oude ambachten en in gespecialiseerde musea zoals
Klompenmuseum Gebr. Wietzes te Eelde. Dit museum, dat in
 is opgericht, draagt de naam van de twee laatste klompenmakers in Eelde: Eiso Wietzes (-) en Egbert
Wietzes (-). Zij waren echter niet alleen actief als
klompenmaker, maar ook als klompenverzamelaar. Hun collectie vormt de basis van het museum, samen met de verzameling
van de Enschedese leraar H.P. Bongers. De internationale collectie bestaat uit ruim  klompen en ander houten schoeisel
– dat wil zeggen schoeisel met een houten zool en een leren
bovenzijde – uit vele landen, honderden stuks gereedschap,
machines en documentatiemateriaal. Jaarlijks wordt een deel
hiervan geëxposeerd. De wetenschap dat de meeste klompen als
ze waren afgedragen als brandhout werden gebruikt, maakt
deze collectie extra bijzonder.
Interessant is dat de collectie overtuigend laat zien dat de
klomp niet alleen in Nederland werd gedragen. Integendeel.
De centrale klompenlanden zijn Frankrijk, België en Nederland. Andere Europese landen waar klompen worden of werden
gedragen zijn onder meer Noorwegen, Zweden, Denemarken,
Litouwen, Duitsland, Spanje en Italië. Buiten Europa heeft het
museum nog een paar klompen uit Afghanistan. Veelal gaat het
bij de buitenlandse voorbeelden om tripklompen. De hogere
kapklompen zijn typisch Nederlands, alhoewel we dit type
klomp ook vinden in België en Frankrijk. Overigens maakt het
dragen van klompen in andere landen over het algemeen geen
deel uit van de stereotiepe beeldvorming over de bewoners,
zoals dat bij Nederlanders wel het geval is.
In diverse andere musea zijn eveneens klompen te bewonderen,
zoals Klompenmuseum ‘Sköpke’ in Enter, Klompenmuseum
’t Oale Ambacht in Goor en Scherjon’s klompenmakerij en
klompenmuseum in Noardburgum (Friesland). In Klompenmakerij en -museum De Zaanse Schans te Zaandam vindt men
de oudste bewaard gebleven Nederlandse klomp. Deze klomp
van elzenhout dateert uit  en is in  gevonden bij
opgravingen bij de Nieuwendijk in Amsterdam. Historisch
Museum Het Schielandshuis te Rotterdam bezit met een exemplaar uit  de op een na oudste Nederlandse klomp; deze is
afkomstig uit een dam waarmee ooit Rotte werd afgesloten. Í
Meer informatie
– Tet de Boer-Olij, Europese klompen: geschiedenis en verscheidenheid (uitgave van Stichting Klompenmuseum Gebr. Wietzes, Eelde 2000)
– www.klompenmuseum.nl
– www.nederlandseklompen.nl

Tekst SASKIA VAN OOSTVEEN
Foto MARJOLEIN VAN OOSTVEEN

Huis met
de hoofden
Het huis aan de Amsterdamse Keizersgracht nummer 123 wordt wel het Huis met de hoofden
genoemd. Aan de gevel hangen zes gebeeldhouwde koppen. Ze stellen Romeinse goden voor,
maar er is ook een spannend verhaal aan verbonden.

O

p een dag gingen de heer en
dame des huizes een avond uit.
De bedienden bleven achter om
hun werk af te maken en op het huis te
passen. Eén meid, Anna, was in de keuken bezig de messen te slijpen, toen ze
gerommel in de kelder hoorde. Ze
schrok en haalde de andere meid erbij,
die in paniek wegvluchtte. Anna stond er
nu alleen voor. Dapper toog ze met het
grote en pas geslepen mes naar de kelder
om poolshoogte te gaan nemen. Hier
hoorde ze duistere stemmen overleggen
om via een luik in de kelder het huis
binnen te komen en leeg te roven. Vlak
daarna zag ze het hoofd van een van de
rovers door het luik naar binnen kijken.
Zonder twijfelen hakte ze het hoofd van
de rover af en sleepte zijn lichaam naar
binnen. De volgende rover fluisterde
ongeduldig: ‘Kan ik?’ ‘Ja!’ antwoordde
Anna met vervormde stem. Daarop
kwam het hoofd van de tweede rover
door het luik en hem verging het hetzelfde als zijn voorganger. Nog vier
rovers volgden en Anna hakte van allen
het hoofd af, sleepte ze naar binnen en
wachtte tot de familie terugkwam. Zij
schrokken natuurlijk flink van Anna’s
verhaal en de zes onthoofde rovers in de
kelder. Ze waren heel erg trots en gaven
Anna een prachtige diamanten ring als
dank. Ook liet de heer des huizes zes
hoofden uithakken en aan de gevel
bevestigen, om iedereen eraan te herinneren hoe heldhaftig hun meid was.
Het leven ging verder en de familie
stelde een nieuwe knecht aan – Piet –
om Anna te helpen. Ze kon het goed
met de jongeman vinden. Zo goed zelfs,
dat ze zonder twijfel op zijn huwelijksaanzoek inging. Ze kregen een paar

dagen vrij, om de familie van Piet te
bezoeken. Anna en Piet gingen op pad,
maar de tocht duurde erg lang. Anna
had al een paar keer gevraagd: ‘Zijn we
er nu nog niet?’, toen Piet antwoordde:
‘Verlang je zo naar de dood? Je hebt mijn
zes broers vermoord, nu is de beurt aan
jou!’ Op dat moment kwamen ze bij het
huis van Piets ouders, die een herberg
runden.
Anna werd vastgebonden in de kelder
van de herberg. Ze hoorde de rovers praten en nam een dapper besluit. Met haar
diamanten ring sneed ze de touwen door
waar ze mee was vastgebonden. Ze sloop
naar buiten en rende tot ze bij een boerderij kwam, waar een boer bezig was zijn
hooiwagen te beladen. Ze vertelde buiten adem haar verhaal en vroeg of ze zich
in het hooi mocht verbergen. De boer
vertrok snel, met Anna in het hooi op
zijn wagen. Ze waren nog maar net op
pad toen rovers de boer staande hielden
om zijn wagen te doorzoeken. De boer
gaf ze toestemming om driemaal met een
hooivork in het hooi te prikken. Als hij
er iemand in verborgen had, zou er
bloed aan de tanden van de vork te zien
zijn. Piet en zijn ouders prikten, maar
vonden niks en de boer vervolgde zijn
weg. In Amsterdam aangekomen snelde
Anna naar het huis aan de Keizersgracht,
waar ze een warm onthaal kreeg.
Toen Piet met een smoes alleen terugkwam van verlof, kwam Anna binnen.
Hij verbleekte. Knecht Piet werd ingerekend en ook zijn familie werd gevangen
genomen. De hoofden aan het pand aan
de Keizersgracht herinneren nog steeds
aan de dappere Anna, die het opnam
tegen een grote roversbende. Í
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De strijd om de broek

Tekst AERNOUT G. J. M. BORMS
Foto’s KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Wie is de
baas in huis?
Die vrouw heeft de broek aan! Iedereen kent deze oude en versleten uitdrukking waarmee kort en duidelijk wordt
aangegeven wie daar de baas is in huis. De broek, van oudsher het typisch mannelijke kledingstuk, staat hier
symbool voor de macht binnen het huwelijk. Al eeuwenlang is de ‘strijd om de broek’ – die nooit eindigende strijd
tussen de seksen – in beeld gebracht. Afbeeldingen zijn al te vinden in enkele handschriften uit de veertiende
eeuw, maar vooral op centsprenten komen we de machtstrijd binnen het huwelijk tegen. Centsprenten waren
eeuwenlang het goedkoopste geïllustreerde drukwerk dat door mensen van alle rangen en standen werd gekocht,
bekeken en gelezen. Het is nu een vrijwel vergeten massaproduct, dat ons vaak een verrassend duidelijk beeld
geeft van het volksleven in vroeger tijden.

De prenten laten zien dat het er bij de strijd om de broek niet
zachtzinnig aan toe ging. Zo zien we op een Duitse prent hoe
een man en zijn vrouw vechten om de broek en de man zegt:
‘Liever sterf ik dan de broek aan mijn vrouw te geven, de man
moet altijd de baas blijven’. Ze worden bij hun ruzie aangevuurd door de duivel; ook hun kinderen en zelfs de buurman
en buurvrouw bemoeien zich met het gevecht.
Een gelijkwaardig partnerschap was meestal niet de uitkomst
van zo’n strijd en dát was juist de angst van veel mannen. Had
de vrouw eenmaal de broek veroverd dan werd de man een
pantoffelheld en moest hij naar haar (broeks)pijpen dansen.
Weigerde hij dat, dan riep zij de man, desnoods met behulp
van enkele buurvrouwen, wel weer tot de orde.

Jan de Wasser en zijn vrouw
Het schoolvoorbeeld van de pantoffelheld is Jan de Wasser. Vele
generaties hebben zich vermaakt met centsprenten over ‘Het
leven en bedrijf van Jan de Wasser en zijn wijf ’. Het onderwerp
was heel populair, want er zijn meer dan veertig verschillende
prenten van bekend.

Prent hiernaast: De zestien taferelen op de prent geven voorbeelden van
onjuist gedrag van zowel kinderen als volwassenen. De nieuwe Jan de
Wasscher Nutsprent uitgegeven door Van Munster te Amsterdam (circa 1820)
Collectie J. Thijssen
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De centsprent van de Amsterdamse drukker Van der Putte
toont het huwelijksleven van Jan en Griet.
Op het eerste plaatje staan zij in hun beste kleding voor de
dominee en het bijschrift klinkt meteen al omineus: ‘Jan de
Wasser die zal trouwen, / Maar ik vrees het zal hem rouwen.’
Thuisgekomen moet Jan zijn broek ruilen voor de schorteldoek
van Griet en zij zet hem aan het werk in het huishouden. Griet
leert hem vuur stoken en koken, en terwijl Jan haar aan tafel
bedient, moet hij zelf tijdens het eten blijven staan; daarna
moet hij de afwas doen. Jan boent, schrobt en wast, maar bij
het lappen van de ramen hanteert hij de glazenspuit zo krachtig
dat de ruiten breken.
Opmerkelijk is hun boottochtje naar de Volewijk, een moerassig gebied ten noorden van het IJ waar misdadigers na hun
terechtstelling op een rad werden getoond of aan de galg werden gehangen. Wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen, maar
de Volewijk was toen een geliefde plek voor uitstapjes. Ouders
gingen er niet alleen met hun kinderen heen om te genieten
van rust en ruimte, maar ook om hen de gehangen en geradbraakte misdadigers als afschrikwekkend voorbeeld te tonen.
Jan en Griet hadden echter een andere bedoeling met dit uitstapje: ze wilden een kind. In het zeventiende-eeuwse
Amsterdam werd kinderen namelijk voorgehouden dat de
baby’s van de Volewijk kwamen, van het galgenveld. Op de
prent is naast het rad en de staken waarop misdadigers tentoongesteld werden, ook de put te zien waaruit zogenaamd de baby’s Î
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Prent links: ‘Het leven en bedrijf van Jan
de Wasscher en zijn wijf’, uitgegeven
door Hendrik van de Putte te Amsterdam
(circa 1865)
Collectie: Koninklijke Bibliotheek

Prent rechts: ‘‘t Leeven en Bedrijf van
Jan de Wasser met zijn Wijf’ van de Erve
H. Rynders (circa 1780)
Collectie: Koninklijke Bibliotheek

Hoe Jan de
Wasser een
burgerman
werd.

kwamen. In het bootje zien we Jan en Griet met de baby en een
man met een lantaarn die de baby heeft geleverd. In andere versies van deze fabel werden baby’s op de Volewijk uit een boom
geplukt of in het riet gevonden. Het zijn tamelijk merkwaardige verklaringen voor een gezinsuitbreiding.
Eenmaal thuis met hun kind gaat de rolwisseling zelfs zover dat
Jan in het kraambed ligt. Hij neemt natuurlijk ook de verzorging van de kleine voor zijn rekening en als het kind heeft
gehuild, krijgt Jan daarvoor een pak slaag van Griet. Zij schuwt
huiselijk geweld niet om zich als baas in huis te handhaven. De
tekst bij het plaatje waarop Jan het kind bakert, zal dan ook
geen verbazing wekken: ‘Jan die baakert hier het kind / ’t Geen
hy meer als sijn Grietje mind.’
In de volgende taferelen lijkt Jan bijna een moderne vader die
tijd en aandacht voor zijn kind heeft. Hij speelt er mee, leert
het lopen, gaat er mee uit rijden en als er onderweg geen
secreet in de buurt is, laat hij het kakken, vlak bij de kerk nog
wel.
Bij de opvoeding spaart Jan de roede niet, maar de ouders hebben kennelijk uiteenlopende ideeën over een pedagogische tik,
want daarvoor krijgt Jan er met de zweep van langs.
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Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
‘Het leven en bedrijf van Jan de Wasser en zijn wijf ’ komt uit
de orale traditie. Hoewel het thema duidelijk van Amsterdamse
oorsprong is, valt de bron ervan niet te achterhalen. De wederwaardigheden van Jan en Griet vormen ook geen verhaal, zoals
sprookjes verhalend zijn met hun ‘logische’ opeenvolging van
handelingen waarmee een doel of resultaat wordt bereikt. De
prenten tonen een aantal taferelen van hun huiselijk leven met
twee verklarende tekstregels, waarbij de volgorde er vaak niet
toe doet.
Het aantal taferelen dat op de prenten van verschillende drukkers wordt weergegeven varieert van zestien tot wel achtenveertig. Verreweg de meeste prenten tonen vierentwintig taferelen
met doorgaans dezelfde voorstellingen. Dat kan deels verklaard
worden doordat uitgevers succesvolle prenten van elkaar kopieerden, deels ook doordat de gebruikte taferelen een normatieve betekenis kregen: de voorstellingen werden iconen van
ongewenst of foutief gedrag, die ook zonder uitleg door iedereen werden begrepen.
Deze normatieve betekenis wordt bevestigd door de ontwikkeling die Jan de Wasserprenten in de loop van de tijd tussen
ongeveer  en  te zien geven. Zo zijn onderschriften

bij de taferelen op de prent van Van der Putte () niet
moraliserend, ze beschrijven wat er gebeurt zonder dat sprake is
van goed- of afkeuring.

Aan de beschrijvingen van het
kakkende kind is het beschavingsproces te zien.

De dertig jaar later gedrukte prent ‘’t Leeven en Bedrijf van Jan
de Wasser met zijn Wijf ’ van de Erve H. Rynders toont
dezelfde taferelen, met nagenoeg dezelfde, niet moraliserende
teksten. De prent is gesneden door de vaardige houtsnijder
Hendrik Numan. De afbeeldingen zijn artistieker dan de primitieve houtsneden van op de prent van Van der Putte. Op dit
exemplaar heeft de vroegere eigenaar geschreven: ‘Klaas Klaasz.
Teerhuys Anno ’.

Van boven naar beneden:
Van der Putte nr. 6 (circa 1765)
Rynders nr. 4 (circa 1790)
Bouwer nr. 27 (circa 1807)
Wijnhoven-Hendriksen (circa 1835)
P.C.L. van Staden (circa 1860)

Onder invloed van het verlichtingsdenken bond de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in  – en nog eens in
 – de strijd aan met de ‘binnen- en buitenlandse producten van wansmaak’, waarmee de centsprenten werden bedoeld.
’t Nut stimuleerde enkele drukkers tot het uitgeven van ‘leerzaame prentjens voor de jeugd’ om zo de inhoudelijke en zedelijke kwaliteit van de kinderprenten te verhogen. Onder auspiciën van ’t Nut gaven vervolgens enkele drukkers pedagogisch
en didactisch verantwoorde prenten uit met taferelen van deugden en ondeugden of brave en stoute kinderen, maar ook over

het juiste gebruik van werktuigen, Nederlandse uitvindingen
en beroemde personen. Door grootscheepse verspreiding van
deze nutsprenten via handelaren en scholen hoopte ’t Nut niet
alleen de kinderen, maar ook hun ouders en andere volwassenen tot lezen aan te zetten en zo de burgerlijke normen en
waarden in alle milieus door te laten dringen.
Vanaf  kwamen de nieuwe prenten van de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen – gedrukt door de Amsterdamse firma
Bouwer en Ratelband – op de markt, maar dat verhinderde het
bedrijf niet om ook de oude Jan de Wasser prenten te blijven
Î
verkopen. Van gekuiste en moraliserende teksten was in een
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Prent op pagina's 20 en 21: Jan de Wasscher. Prent uitgegeven door I. de Haan te Haarlem (circa 1865)
Particuliere verzameling Amsterdam

De prenten laten zien
dat het er bij de strijd
om de broek niet
zachtzinnig aan toe
ging.
Großer Zank (Grote
ruzie) op een prent
uitgegeven door G.N.
Renner te Neurenberg
(circa1840)
Collectie: Borms-Koop

herdruk door Bouwer uit omstreeks  dan ook nog niets te
merken. De bijschriften melden zonder gêne wat er bij de kerk
gebeurt: ‘Jan sit hier op sijn hacken / En hy laat het kindje
kacken.’

Jan de Wasser zal u nuttigs leren
Na de firma’s Ratelband en Bouwer werd Van Munster de
drukker van de nutsprenten. Op diens prent ‘De nieuwe Jan de
Wasscher‘ maakt het openingsvers, waarmee de kinderen worden aangesproken, meteen de bedoeling van deze prent
duidelijk:
‘Zal Jan de Wasscher u iets goeds en nuttigs leeren,
Kind’ren ! merk dan op, hoe beide Griet en Jan,
In tegenstrijdigheid hier met elkaar verkeeren;
Het huiswerk voegt de Vrouw, het handwerk voegt de Man.’
De zestien taferelen op de prent geven voorbeelden van onjuist
gedrag van zowel kinderen als volwassenen. Zo wordt Jan
bestraffend toegesproken omdat hij met poppen en huisraad
speelt: ‘Foei Jan! het meisjes Poppespel, Staat nimmer aan den
jongen wel.’
Ook Griet die in bomen klimt, op een paard rijdt en soldaatje
speelt, krijgt kritiek: ‘Het bomen klimmen past u niet, Laat dit
voor jongens, wilde Griet.’
‘Looze Griet vreit Jan’ en als hij trouwt met Griet, baart hem
dat ‘naberouw’. Ook hier moet Jan het huishouden en de verzorging van hun kind op zich nemen. Trouwens niet alleen in
huis, maar ook in de werkplaats van schoenlapper Jan geldt:
‘Griet is de baas en Jan is de knecht’.
Aap Jan en aap Griet worden door een aap Pastoor in de echt verbonden, waarmee Jan de Wasser ook nog een satire op de geestelijkheid werd.
Geschiedenis van Jan de Wasscher en zijn Griet. Prent uitgegeven door de firma Beersmans te Turnhout (circa 1880). Collectie: Koninklijke Bibliotheek
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De invloed van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
wordt daarna ook bij andere uitgevers van prenten merkbaar.

Zij konden zich niet onttrekken aan het beschavingsoffensief
van ’t Nut en wellicht wilden zij dat ook niet. De nutsprenten
waren zo succesvol, dat het kuisen van de prenten commercieel
gezien voordeel bood. De prent van Wijnhoven-Hendriksen in
Rotterdam, uitgegeven rond  en een nogal primitieve
kopie van de prent van Rynders, blijkt nu gekuiste bijschriften
te hebben. Zo luidt het onderschrift bij het kakkende kind:
‘Hier zit Jan al met fatsoen / Laat zijn kind een groote boodschap doen.’

De rolpatronen van man
en vrouw lagen vast.
De Jan de Wasserprent van de Amsterdamse uitgever P.C.L. van
Staden is ook gekuist en vermeldt: ‘De kleine jongen kreeg wel
koek, Maar moet nu ook eens uit de broek.’ Deze prent heeft
bij de taferelen van Jan in het huishouden nu moraliserende
onderschriften, zoals: ‘Het vaten wasschen is zijn taak, Maar
voor een man een vreemd vermaak.
Jan dwijlt de stoep; dat past toch niet. Maar Jan is knecht,
de baas is Griet.’
Huiselijk geweld wordt nog wel in beeld gebracht: Jan geeft het
stoute kind klappen met de roe en daarvoor krijgt Jan slaag van
Griet, zelfs met de zweep. De teksten luiden:
‘Nu krijgt Jan slaag van booze Griet, Omdat hij ’t kindje
schreeuwen liet.
Neen, Jan! neen, Jan! gij zijt niet leep, Maar veel te bang voor
Î
Griet en zweep.’
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Een voorstelling over roots

Oorsprong
Als het doek opengaat staan op het podium twaalf dansers in een grote tulpenlijst. Hollandse
kostuums, een rommelpot die wordt bespeeld. Het ziet er heel Nederlands uit, maar hoe
Nederlands is dit beeld feitelijk? Veel van de dansers hebben een lange weg achter de rug.
In de koffer die ze mee hebben genomen
omen uit hun land van herkomst zit een familiegeschiedenis,
misschien oorlog of dictatuur, maarr ook verlangens, herinneringen en tradities. Er zijn veel
verschillen, maar er zit in die koffers
rs ook een universele taal die ze
Tekst JOLLY VAN DER VELDEN
allemaal spreken: de liefde voor dans
ns en muziek.
Foto’s INTERNATIONAAL DANSTHEATER

O
Weigerde de man naar zijn vrouws broekspijpen te dansen, dan dwong zij hem met hulp van enkele buurvrouwen wel weer tot de orde. L’Homme battu par des
femmes (De man geslagen door vrouwen) op een prent naar Joos Goemare uitgegeven door de Henri Bonnart te Parijs (omstreeks 1700)
Collectie: Borms-Koop

Apen en mensen
G.L. Funke te Amsterdam had in zijn reeks Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten ook een Jan de Wasserprent. De prent
in kleurenlithografie die opnieuw werd uitgeven door I. de
Haan uit Utrecht en A.W. Segboer te Den Haag toont twaalf
taferelen rondom één grotere voorstelling waarop Jan aan de
wastobbe staat en Griet de krant leest. In Funkes versie leren
Jan en Griet elkaar kennen op de kermis en vraagt Griet heel
geëmancipeerd Jan ten huwelijk. Huiselijk geweld en poepende
kinderen zien we niet meer op deze prent, het draait nu meer
om de onhandigheid van Jan en aan het eind wordt Jan door
Griet de deur uitgegooid.
Een merkwaardige variant ten slotte zijn Jan de Wasserprenten
waarop de mensen zijn ingeruild voor apen. Apen figureren wel
vaker op prenten met tegenbeelden of exempla contraria.
Daarbij gaat het om voorstellingen die duidelijk maken wat als
foutief of ongewenst gedrag wordt gezien door zulk gedrag juist
af te beelden. Door apen op te voeren die handelen als mensen,
wordt de moraliserende en normatieve strekking van deze Jan
de Wasserprenten nog versterkt. Dat is te zien op de prent van
Beersmans waarop aap Jan en aap Griet door een aap-pastoor
in de echt worden verbonden, waarmee Jan de Wasser ook nog
een satire op de geestelijkheid werd.
Jan en Griet varen niet meer naar Volewijk om er een kind te
halen, maar voor hun plezier en Jan mag als beloning mee.
Het ‘kakken’ wordt niet meer genoemd en wat het kindje doet
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moeten de lezertjes maar raden: ‘Kinderen! wilt daar eens
raaijen, Wat de kleine neêr zal draaijen.’ Opvallend is dat Jan
de Wasserprenten met apen vooral populair waren in het zuidelijke, katholieke deel van de Nederlanden.

De strijd gestreden?
De ‘strijd om de broek’ wordt op prenten niet meer afgebeeld
en Jan de Wasser is al honderd jaar dood en begraven, maar de
‘strijd om de broek’ wordt nog vaak gevoerd. De strijdpunten
van Jan de Wasser en Griet waren de verdeling van de huishoudelijke taken en de rol van beide ouders in de opvoeding van
hun kinderen. Dat zijn ze in veel huwelijken nog steeds.
Regelmatig verschijnen er boeken over deze machtstrijd tussen
de seksen en in de politiek heeft die strijd zich verlegd naar het
recht op betaalbare kinderopvang, ouderschapsverlof en flexibeler arbeidscontracten. Rechters, advocaten, therapeuten en
mediators merken in hun dagelijkse praktijk dat ook tegenwoordig heel wat huwelijken worden verziekt en uiteindelijk
stranden door een uitzichtloze ‘strijd om de broek’. Í
Meer informatie: A.G.J.M. Borms, Centsprenten: Massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal (Den Haag/Zwolle, 2010)

p de persoonlijke geschiedenissen
en van de dansers
wordt direct bij aanvang van dee voorstelling een spotlight gezet.
jn
Anna: ‘Mijn moeder is Nederlandse, mijn
vader was een Griek. Hij was de danser van het
dorp.’
Iva: ‘Veel mensen denken dat ik
Joegoslavische folkloredans beter beheerss
dan anderen, omdat ik uit Joegoslavië
kom.’
Martine: ‘Als je mijn vader vraagt wat hijj
ij
is, dan is hij Nederlands. Daar pesten wij
hem vaak mee: ‘Pa, je bent gewoon
allochtoon’, want hij heeft nog steeds
moeite met Nederlandse woorden. Het is gewoon
écht een Indonesische man.’
Kadri: ‘Ik ben Tsjerkes.’
uur uit
Yamila: ‘Toen mijn vader voor de dictatuur
uurde
Argentinië naar Mexico was gevlucht, stuurde
ebandje
hij mij een paar keer per jaar een cassettebandje
met allemaal kinderliedjes die hij had
ingezongen.’
Claudia: ‘In Weert ben ik geboren. Op mijn dertiende ben ik naar Maastricht gegaan. De menaastrichtenaren niet.
sen die uit Weert komen, verstaan de Maastrichtenaren
Ik spreek nu ook het Maastrichts dialect en dat verstaan de
Weertenaren weer niet.’

Hoe vertaal je iemands leven in dans
Xander Straat is verantwoordelijk voor het concept, het script
d dit in samenwerking
en de regie van de voorstelling. Hij deed
met Yaron Abulafia.
gonnen met de dansers
Over zijn werkwijze zegt hij: ‘Ik ben begonnen
en musici te interviewen en ik heb daar de dingen uit gebruikt
erleg met hen. Ik heb in
die ik interessant vond, natuurlijk in overleg
de teksten geprobeerd het eigen karakterr te handhaven, zoals in
housiast zijn over de
een documentaire. Als mensen niet enthousiast
voorstelling, dan vallen ze over het feit dat de dansers en musici
geen acteurs zijn. Maar ik heb ze nooit acteurs willen laten zijn,

Î
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Een
n voorrstelling
van
n He
et Internation
naal
Dan
nstheater,
geïïnsspireerd op de
roots van zijn
dan
nsers en musici.

omdát ze dat ook niet zijn. Deze voorstelling gaat over hun
leven.
Wat ik in ieder geval wilde laten zien is de grote diversiteit van
het gezelschap. De mensen komen van zoveel verschillende
plekken, met hele verschillende geschiedenissen. Ook was
belangrijk dat de folklore zichtbaar wordt. Dat is de basis van
het materiaal.’

In Oorsprong
ontstaat een
combinatie van
verschillende
culturen en tijden
die in elkaar
overlopen.

Hoe vertaal je iemands leven in dans? ‘We hebben bij elk verhaal gekeken wat de zwaartepunten ervan zijn en wat daarbij
past. Op de een kwam meer focus te liggen dan op de ander. Er
zijn ook mensen die niet aan het woord komen, maar waarvan
we hun geschiedenis, die zich bijvoorbeeld afspeelde in een
voormalig communistische land, op een andere manier in de
dans zichtbaar laten worden. Als Dan, een danser uit
Roemenië, begint te vertellen over de zigeuners, dan start het
orkest met een zigeunerritme. Dat ritme gaat een soort strijd
aan met een Moldavische volksdans en wordt versmolten met
een echo van het communisme, waar folklore gebruikt wordt
als een middel om het volk te disciplineren.’
‘Of de solodans van Anna, een danseres met een Griekse vader.
Die solo komt voort uit de Griekse dansen en gaat over in een
Turkse derwisjdans van de soefi’s. Dat heeft te maken met de

rouwverwerking na het overlijden van haar vader. Kadri, die
half Turks is, gaat daar dan in meedansen. Het zijn eigenlijk
allemaal vermengingen. Ik heb gezocht naar beelden en soms
ook naar confronterende beelden, bijvoorbeeld in de Balinese
dans die omringd wordt door de VOC-mentaliteit. Zo’n
Balinees plaatje moet je eigenlijk alleen met een gamelan completeren, maar je ziet die Nederlanders erbij met van die grote
witte, zeventiende-eeuwse kragen. Niet alleen door de dans,
ook door de entourage ontstaat er een combinatie van verschillende culturen en periodes die in elkaar overlopen.’

kleden, dat heeft met de oorlog daar te maken. Kleding kan
iemand mee terug in de tijd nemen. Als zij gaat dansen zie je
op het toneel Servië, naast Montenegro, naast Bosnië. Alle kostuums zoals ze vroeger waren toen Tito nog leefde staan dan
naast elkaar, maar dat bestaat natuurlijk niet meer. Zo kun je
met kostuums politieke statements maken.
Ook speelt het theatrale gegeven mee dat als je iets aantrekt, je
daar deel van gaat uitmaken. Door je te verkleden kan het lijken alsof je een deel van een cultuur aantrekt of weer uittrekt.’

Iva uit Sarajevo

Iedereen heeft een koffer met herinneringen en tradities meegekregen.
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In de voorstelling worden traditionele kostuums gecombineerd
met moderne kleding. Dat geeft een opvallend beeld op het
toneel.
Xander: ‘De dansers zijn moderne mensen en die lopen natuurlijk niet de hele dag in folkloristisch kleding rond. Bij andere
voorstellingen wordt de vraag nooit gesteld wat persoonlijk is
en wat niet. Hier is dat wel relevant en ik speel daar voortdurend mee. Iedereen die zijn verhaal vertelt is in zijn persoonlijke kostuum. Daardoor wordt er ook gedanst in moderne kleren. De mensen die daar omheen komen en het verhaal verder
invullen, dansen in traditionele kostuums. Bij de dans van Iva
uit Joegoslavië zie je achter op het podium mensen zich ver-

Iva Lešić danst sinds  bij Het Internationaal Danstheater.
Zij is geboren in Sarajevo. Toen zij elf jaar oud was, is zij samen
met haar familie naar Nederland gekomen, op de vlucht voor
het oorlogsgeweld.
Zij vertelt op het toneel: ‘Het was oorlog en Unicef had een
convoy voor vrouwen en kinderen geregeld naar Kroatië, zodat
we weg konden uit de stad. Mijn vader vond dat een goed idee.
Hij dacht een zomer aan het strand en dan weer terug naar
huis. Maar de oorlog werd alleen maar heftiger en we zijn
gevlucht. Tijdens die vlucht zijn we drie dagen gevangen genomen. Toen het helemaal anders liep dan mijn ouders verwacht-

ten, zijn we hierheen gekomen. Pas twee jaar later kwam mijn
vader. Ik was in Sarajevo al begonnen met dansen en hier ben
ik zelfs als vluchteling al naar ballet gegaan. Ik ben daar ontzettend in gesteund, kon gratis op les van de balletjuffrouw.
Uiteindelijk ben ik naar het conservatorium gegaan voor een
dansopleiding en dans nu twaalf jaar hier.’
Over wat Oorsprong met haar doet zegt ze: ‘In eerste instantie
was het heel emotioneel. Mensen moesten huilen om hun eigen
verhaal of om dat van anderen. Veel verhalen kende je niet
eens. Ik vind het heel bijzonder dat je binnen de folklore, dat
groepswerk is, er een keer wordt uitgehaald. Met mijn verhaal
kan ik de aandacht vestigen op zo’n ramp als een oorlog, maar
ik kan ook laten zien dat ik veel bereikt heb als een vluchteling
die hier kwam zonder iets. Dat is een ander verhaal dan de
vooroordelen die mensen vaak hebben.’
‘Ik zeg nog altijd Joegoslavië,’ vervolgt ze, ‘al is dat tegenwoordig helemaal niet meer correct. Maar toen ik er woonde heette
het land zo en pas nadat ik er weg was viel het uit elkaar.
Muziek hoort bij de cultuur van Joegoslavië, het is een onderdeel van het dagelijks leven daar. Het zijn soms andere maatsoorten, andere klanken, andere instrumenten. Daar word ik
winter  Traditie
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TIJDSCHRIFT OVER VOLKSCULTUUR EN IMMATERIEEL ERFGOED

Iedereen moet weten
waar hij vandaan komt.
heel vrolijk van, of juist heel verdrietig. Op het conservatorium
hadden we een keer een Joegoslavische dans en terwijl ik vroeger nooit folklore gedanst heb, had ik toen toch zoiets van, dit
klopt, het past en ik hoor het ook te kunnen. Het gekke is dat
ik het nu niet beter beheers dan de rest, maar ik denk wel dat
ik er meer bij voel.’
‘Ik vind Oorsprong een heel bijzondere voorstelling. Om juist in
deze tijd, hier in Nederland te laten zien dat we eigenlijk allemaal mooie dingen meenemen uit verschillende culturen en
dat we heel goed samen kunnen functioneren. Je leert van
elkaar en je neemt ook rijkdom mee. We zijn allemaal
Hollanders en toch ook allemaal niet.’

Mihai uit Roemenië
Mihai Turcitu is violist. Hij is in  in Boekarest geboren en
stamt uit een Roemeense familie van muzikanten. Hij woont
sinds  in Nederland en kwam hier vanwege de liefde. Zijn
vrouw is ook Roemeense van geboorte, maar woonde hier al
langer met haar familie.

Traditie

Mihai: ‘Ik ben op mijn zesde begonnen met vioolspelen. Ik
kom uit een familie die al vier generaties met muziek bezig is.
Tachtig tot negentig procent van mijn familieleden is muzikant
van beroep, ze spelen veel folklore en zigeunermuziek. Toen ik
wilde beginnen zeiden mijn vader en opa tegen mij dat ik eerst
een goede klassieke basis moest krijgen. Niet direct met folklore
en zigeunermuziek beginnen. Wat in het bloed zit, komt
vanzelf.’
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WINTER 2010

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.

Ondanks dat hij geboren is in de tijd dat Ceauşescu aan de
macht was en Roemenië een communistische koers vaarde,
ging het vioolspelen gewoon door. Al hadden alle muzikanten
‘er wel last van’.
‘Of Roemenië nog trekt? Er is niets veranderd. Ik ben
Roemeen, al woon ik hier al veertien jaar. Ik heb familie in
Roemenië en zij zijn belangrijk voor mij. De muziek en de folklore van daar ook. Ik ben niet iemand die verschil maakt tussen Nederland en Roemenië. Ik zal híer de tradities van daar
niet vergeten.’
‘De voorstelling betekent veel voor mij,’ vervolgt hij. ‘Als ik
morgen moet spelen begin ik me daar vandaag al op te concentreren. Toen mij werd gevraagd een solo te doen heb ik voor
Balada gekozen, een stuk van Porumbescu, een Roemeense
componist. Het is een klassiek stuk, enigszins gebaseerd op
zigeunermuziek en het past bij mijn gevoel voor de
voorstelling.
Ik heb nooit overwogen om iets anders te worden dan muzikant. Dat is onze traditie en die gaat door. Wij hebben twee
kinderen en de oudste zoon van tien is twee jaar geleden ook
op de viool begonnen.’

Laatste weervissers
Klompen
Strijd om de broek
Bolletje
TIJDSCHRIFT OVER VOLKSCULTUUR EN IMMATERIEEL ERFGOED

Een jaar lang Traditie
voor maar € 20,–
Word nu abonnee en u krijgt
een welkomstgeschenk cadeau.
Je moet weten waarom je hier bent.

Kadri is Tsjerkes
Kadri Sonuk studeerde dans en fluit aan het conservatorium
van Istanbul. Hij danst sinds  bij Het Internationaal
Danstheater. Hij is Tsjerkes, een volk uit de Kaukasus. In 
werd Tsjerkessië veroverd door de tsaristische troepen, waardoor honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen zijn.
Veel zijn er naar Turkije gegaan, Kadri is in Istanbul geboren.
Over de vlucht van zijn volk vertelt hij in de voorstelling:
‘Enorm veel mensen zijn destijds verdronken in de Zwarte Zee,
ze konden niet wegkomen. De oudere generatie eet nog steeds
geen vis die daar gevangen wordt.’
Over zijn jeugd: ‘Vroeger heb ik me in Turkije altijd een buitenstaander gevoeld. De Turkse cultuur is anders dan de onze.
We konden niet onze eigen taal spreken en op school werd
onze naam veranderd in een Arabische of een Turkse. Op mijn
achttiende ben ik begonnen met mijn opleiding en ging ik
meer openstaan voor andere culturen, ook voor de Turkse en
ben ik een beetje Turks geworden.’

Traditie

dansen. Als ik een dans doe uit een andere cultuur, voel ik wat
die cultuur inhoudt. Ik begrijp er meer van: daarom zijn ze een
beetje anders, daarom doen ze zo! Dansen is kennismaken met
andere mensen.’
‘De voorstelling is voor mij emotioneel. Tot dan toe had ik
mijn verhaal nog niet aan anderen verteld. Het troost mij, ik
zeg tegen mijzelf dat ik niet de enige ben. Iedereen is eigenlijk
hetzelfde: allemaal twee ogen en twee oren, en andere mensen
hebben ook dingen meegemaakt.’
‘Oorsprong betekent voor mij dat iedereen moet weten waar hij
vandaan komt. Je moet ook weten waarom je hier bent. Ik voel
mij een beetje Nederlands. Het voelt voor mij alsof ik drie
nationaliteiten heb, dat is een rijk gevoel. Mijn focus is breder
geworden, je moet niet altijd thuis blijven.’ Í

Ja,

ik neem tot wederopzegging een
jaarabonnement op Traditie.

Naam
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Datum
Handtekening

Voor de speellijst van Oorsprong zie: www.intdanstheater.nl

Dit is onze traditie en die gaat gewoon door.
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‘Ik ben hierheen gekomen omdat ze een danser uit Turkije
nodig hadden,’ vervolgt hij. ‘En ik dacht oké, waarom niet?
Na negen jaar hier in Nederland voel ik mij anders. Nederland
heeft mij veel gegeven. Het maakt mij niks meer uit of iemand
homo is of welke kleur hij heeft. Dat komt ook door het

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
F.C. Dondersstraat ,  JA Utrecht
Opgeven kan ook via ncv@volkscultuur.nl
Î
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Een merk dat trots is op zijn erfgoed
Bakkerij Ter Beek

Kwaliteit leveren was het uitgangspunt: ‘Als je de beste waar
levert, komen de klanten vanzelf wel bij je terug.’ Die instelling
loonde, want tot aan het begin van de oorlog werden er steeds
meer beschuiten verkocht, al kostte dat ook de nodige inspanning. Gerard ter Beek heeft over die tijd wel eens gezegd:
‘Steeds langer werken om hetzelfde (…) te blijven verdienen.
En dan op zondagmorgen uit de kerk weer de bakkerij in om
de deftigste klanten ook dan van vers gebak te voorzien.’

Tekst JOLLY VAN DER VELDEN
Foto’s BOLLETJE

Ik wil

Tijdens de oorlog werd er niet zoveel beschuit verkocht, maar
na de bevrijding kwam de productie weer goed op gang. Tegen
die tijd werkten alle broers in de bakkerij. Zij kozen voor één
merk beschuit dat een landelijke bekendheid zou moeten krijgen. Omdat hun beschuiten zo bros waren vanwege de grote
hoeveelheid eieren die erin gingen, werd de nadruk gelegd op
de term eierbeschuit: Ter Beek’s Eierbeschuit.

Buiten ruik je het al: mmm… ze zijn bij Bolletje
aan het bakken. Als ik op zoek naar de hoofdingang
langs de bakkerij fiets, komt achtereenvolgens
volgens de
geur van beschuit, roggebrood en pepernoten
rnoten mijn neus binnen.

W

ie kent Bolletje eigenlijk niet? Het merk is vooral
bekend door de beschuit, herkenbaar aan de rol
met de rode band en het tevreden kijkende bakkertje met een beschuit in zijn hand.
Er wordt best veel beschuit gegeten. In Nederland zijn er drie
beschuitfabrieken die samen vijfenzeventig miljoen rollen per
jaar produceren, waarvan ongeveer vijftien procent naar het
buitenland gaat. Nog steeds een populair product dus, met
Bolletje als grootste aanbieder.

De geschiedenis van beschuit
Beschuit - maar niet te vergelijken met onze beschuit - bestaat
al ruim tweeduizend jaar. De Romeinen noemden het biscotum.
Het bedierf niet zo snel en het was voedzaam, handig dus voor
lange veldtochten. Later werd op schepen die verre tochten
maakten scheepsbeschuit meegenomen. Voedzaam, maar zo
hard dat het eerst moest worden geweekt voordat het gegeten
kon worden. In de achttiende eeuw ging de beschuit lijken op
wat we nu nog eten, doordat er gist, eieren en suiker aan het
deeg werden toegevoegd. Doordat het bakproces noodzakelijkerwijs uit twee fasen bestond, werd beschuit tweeback
genoemd. Later is dit vervangen door het Franse woord biscuit,
wat in feite op hetzelfde neerkomt. Bis betekent twee keer, en
cuit gebakken. Later is uit biscuit het woord beschuit ontstaan.

Beschuit als traditie
Heel bekend is natuurlijk de beschuit met muisjes bij een
geboorte. Ter gelegenheid van de geboorte van prins Willem
Alexander werd de hele Nederlandse schooljeugd door de
beschuitfabrikanten erop getrakteerd. In de Betuwe werd er,
plaatselijk, beschuit gegeten bij een begrafenis.
Voor sommige mensen hoort beschuit speciaal bij de zondag,
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anderen gebruiken het veel vaker, bijvoorbeeld dagelijks bij het
ontbijt of fijngemaakt door de groente of het gehakt. Het
wordt ook gebrokkeld door melk of yoghurt gegeten.
Ten slotte is beschuit vaak het eerste dat iemand weer eet na
ziek te zijn geweest, speciaal na maag- of darmproblemen.

Ter Beek’s Eierbeschuit
In  begon het allemaal voor het bedrijf dat later Bolletje
zou gaan heten. In dat jaar opende Gerardus Johannes ter Beek
een bakkerij in de Grotestraat in Almelo. Het bedrijf dijde
gestaag uit, op een foto uit pakweg  is al zo’n dertien man
personeel te zien. Toen zoon Albert in de zaak kwam, bracht hij
aanvankelijk vooral bestellingen aan bakkers rond, met name
beschuiten zonder naam erop. Die verkochten de beschuiten
onder hun eigen naam door. Dat was voor veel bakkers goedkoper dan zelf bakken.
Albert ter Beek trouwde in  met Johanna Lubbers en ze
kregen zeven kinderen: vijf zonen en twee dochters. Allemaal
zouden zij later op de een of andere manier in het familiebedrijf terechtkomen.
De zaak bleef goed lopen en kwam op naam van zoon Albert te
staan: de Electrische Brood- en Beschuitfabriek annex
Banketbakkerij A.A. ter Beek.
De huisspecialiteit beschuit werd inmiddels ook buiten de stad
bezorgd. Daar zou zelfs voor op de bakfiets naar Deventer zijn
gereden, totdat in de jaren dertig een Ford bestelwagen zijn
intrede deed in het bedrijf. Zoon Gerard was de eerste die mee
ging werken in de zaak. De middelbare school viel hem zwaar,
waarop zijn ouders zeiden: ‘Kom dan mer in de bakkeriej. Wiej
könt oe wa gebroekn.’ Grootvader Gerard zelf leerde zijn kleinzoon beschuiten maken.

IJzersterke slagzin

Een echt familiebedrijf

In  werd door de broers de beslissing genomen om hun
zaak te verhuizen naar het fabrieksterrein aan de Turfkade. De
fabriek staat daar nog steeds. In de jaren vijftig ontstond de
behoefte aan een andere, meer neutrale naam. Twee van de
broers liepen al pratend daarover langs de band met de bolletjes
beschuitdeeg, toen Gerard ter Beek opeens de nieuwe naam
voor zich zag: ‘Kiek, doar he’j oewn naam’: Bolletje. Het reclamebureau kwam vervolgens met de ijzersterke slagzin: ‘Ik wil
Bolletje!’ Een zin die later tot de beste reclameslogan van de
twintigste eeuw werd verkozen. Bij die slagzin hoorde de grappige en brutale tekeningen van een jongetje dat uitroept: Ik wil
Bolletje! en ondertussen zijn bord pap in het gezicht van zijn
vader gooit. Heel revolutionair voor die tijd.

Ben, Gerard,
Toon, Karel en
Jan Ter Beek

Elke beschuit begint zijn
leven als een bolletje deeg..
In  trokken drie van de vijf families Ter Beek zich terug,
maar Bolletje bleef een familiebedrijf. Pas in  kwam er
voor het eerst een directeur van ‘buiten’, al bleef de familie tot
op de dag van vandaag aandeelhouder én nauw betrokken bij
het bedrijf.

Familie
Ter Beek

Vrolijk merk
Geert Jan van Ark werkt vanaf  bij Bolletje en heeft dus
rveel van de bedrijfsgeschiedenis meegemaakt. Hij is er commercieel en algemeen directeur geweest en is nu als adviseur
betrokken.
Van Ark: ‘De broers Ter Beek zijn hier destijds begonnen met
twee beschuitlijnen en hebben in de loop van de tijd drie
belangrijke stappen gezet. Ze zijn gestopt met de familienaam
Ter Beek te gebruiken als merk voor hun product. Ze zijn
behalve aan bakkers, óók aan supermarkten gaan leveren. En zee
zijn meer bakkerijproducten gaan maken dan alleen beschuit.

Bol
Bolletje
vindt zijn
weg in Nederland
w
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toch en er moest ook iets in van een missie. Ik vroeg hem:
‘Waarom zit je hier?’ Het antwoord was: ‘Ik heb dit bedrijf
geërfd, maar het gaat om het merk, de producten, om al die
mensen die hier werken en die dit hebben neergezet. Daar heb
ik voor te zorgen.’
Bolletje is een bedrijf dat menigeen graag zou willen overnemen, maar dat is niet aan de orde. Anekdotisch is de uitdrukking van één van de familieleden: ‘Zolang er hier nog één
doos met achtenveertig rollen beschuit de deur uitgaat, wordt
de tent niet verkocht. Punt.’
‘Meneer Ter Beek, wat denkt u dat het bedrijf waard is?’
‘Dat interesseert me geen moer.’
‘Geen opsmuk en gewoon goed je werk doen, daarom heb ik
het hier zo naar mijn zin.’

Terugblik

Het productieproces van beschuiten begint met het maken van bolletjes deeg.

Ze breidden het assortiment uit met onder meer roggebrood,
ontbijtkoek, knäckebröd, biscuits, koekjes, kruidnootjes en
zoutjes. De naam Bolletje was een gouden greep en het bracht
nogal wat teweeg. Er moest reclame gemaakt worden, marktonderzoek gedaan, financiën geregeld én er zat een telefoniste
die er toch even aan moest wennen om de telefoon op te
nemen met: ‘U spreekt met Bolletje’.
Nog steeds, als ik in een hotel kom en zeg dat er op naam van
Bolletje is gereserveerd, begint iedereen te grinniken. Het is een
lollig merk, met een vrolijk imago.’

Twents erfgoed
De familie vindt behoud, beheer en uitbreiding van het erfgoed
belangrijk. Dat is de opdracht die alle medewerkers van
Bolletje van de familie hebben meegekregen.
Van Ark: ‘De broers Ter Beek hadden een conservatieve ondernemersgeest. Ze namen nooit idiote risico’s. Winst was een
voorwaarde, maar geld was niet hun motivatie. Het merk en
een goed product stonden centraal, met ingetogen trots. Dat
beschouwden ze als hun erfgoed, daar zat de eer. Gerard ter
Beek zei altijd: ‘Mien medalje steet an de Turfkade’. Zonder,
zoals ze hier zeggen, daarover te bloazen, op te scheppen. De
familie heeft nooit op de voorgrond willen staan.
Ze waren er ook niet mee bezig hoe ze in de krant konden
komen of op de televisie. Dat past ook helemaal bij de
gewoonte van de streek, bij het Twentse.’
‘Ze keken naar de markt, naar de consument,’ vervolgt hij. ‘In
de jaren negentig heb ik een ondernemingsplan geschreven.
Bertus ter Beek, de toenmalige directeur, zei: ‘Zeg hou eens op.
Bak gewoon goede producten, luister naar de consument, houd
je klant tevreden en maak goede reclame’. Maar ik deed het
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Ook Johan Leferink, jarenlang hoofd van de beschuitproductie
en nu hoofd Opleidingen, Arbo en Milieu, kan terugkijken op
een lange carrière bij Bolletje. Hij werkt er al  jaar. Leferink:
‘Ik heb de vakschool Wageningen gedaan voor de bakkerijen en
wilde hier wel komen werken. Dat is gelukt, maar het was
eigenlijk typisch dat ik hier kon beginnen. Destijds werd bij
een sollicitatie nog naar je geloofsrichting gevraagd en doordat
de Ter Beek’s katholiek waren, was zo’n vijfennegentig procent
van hun personeel dat ook. Ik was niet katholiek en bovendien
voetbalde ik niet, wat ook al geen aanbeveling was.’
‘Als je me vraagt wat waren je mooiste jaren hier, dan heb ik de
eerste vijfentwintig jaar als mooier ervaren, dan de laatste tien.
Dat komt ook doordat de familie zich heeft teruggetrokken en
ik werkte echt voor de familie Ter Beek.

Voor emigranten is
Bolletje ‘echt Hollands’.
Toen ik mijn -jarig jubileum vierde, werden alle toeters en
bellen door de familie zelf uit de kast getrokken. Daar werd
veel aandacht aan besteed. Als nu iemand een jubileum viert,
gaan ze met hun afdeling ergens eten. Nu er geen lid van de
familie meer in de dagelijkse leiding zit, is het familiegevoel
toch anders.’
‘De oude Ter Beek, meneer Gerard, één van de vijf broers, was
een echte doordouwer. Ook nadat hij geen directeur meer was,
kwam hij iedere ochtend naar de fabriek. Niet om stukken
door te lezen, maar gewoon om door de fabriek te lopen. Op
een gegeven moment werden de mutsen en jassen verplicht,
maar hij zei: ‘Voor deze generatie geldt dat niet.’ Dat werd door
iedereen geaccepteerd.
Er waren bijzondere tradities. We kregen nooit een kerstpakket,
maar als er een keer iemand zoveel jaar getrouwd was in de
familie Ter Beek, kreeg het hele personeel iets speciaals. De
sportdag voor het personeel was ook bijzonder. Die is afgeschaft, werd oubollig genoemd, maar het was altijd heel
gezellig.
De broers zorgden voor een goed team om zich heen en hielden alles in eigen beheer. Een eigen garage, een eigen wagenpark, schilders en een tuinman. Op een gegeven moment werd
er een inpakmachine voor beschuit ontwikkeld. Dat was een
grote omslag, van handmatig inpakken naar machinaal. Dan
vertelde meneer Gerard me: ‘Johan, we stonden tot onze
knieën in de rotzooi, maar de rommel werd altijd weer opgeruimd.’ Meneer Gerard was niet zo geïnteresseerd in cijfertjes:
‘Die komen later wel.’ Hij zag het voor zich en hij zorgde dat
het er kwam. Het was een echte ondernemer.’

goed bij Bolletje passen. Johan Leferink vindt dat prima:
‘We waren in de breedte van ons assortiment een beetje doorgeslagen. Als Bolletje-man zie ik hier meer heil in.’

Bolletje Winkel & Koffieschenkerij
annex museum
In  bestond Bolletje honderdvijfentwintig jaar. Dat was
een mooie aanleiding om het sfeervolle pand aan de Grotestraat, midden in het winkelhart van Almelo, in ere te herstellen. Door de nostalgische inrichting waan je je in een negentiende-eeuwse koffieschenkerij, waar bij het kopje koffie of thee
een echte Twentse krenten- en rozijnenwegge of beschuit kan
worden geserveerd. In de winkel zijn Bolletjeproducten te koop.
In het museum op de Meelzolder van het pand is te zien hoe
het er vroeger aan toeging in een bakkerij. De houtoven, de
lange staven waar het brood mee uit de oven werd gehaald, de
deegkuipen en ander gereedschap zoals zeven, kommen, rolstaven en bakvormen. Ook wordt het de bezoeker duidelijk hoe
beschuit wordt gebakken. In de vitrinekasten is een assortiment
beschuit- en koekblikken te vinden.

Terug naar de roots

Dat een bedrijf bewust bezig is met het koesteren van zijn erfgoed komt niet vaak voor. Wat betekent erfgoed voor Bolletje?
Eric Welles, account-manager bij Bolletje: ‘Er zijn niet veel oerHollandse merken met zo’n rijke historie als Bolletje. Het is
sinds jaar en dag de belangrijkste waarde van het bedrijf. Boletje is tot op de dag van vandaag een onafhankelijk familiebedrijf. Met een merk wat staat voor lekkere Hollandse bakkerijproducten. En een merk wat ook een beetje is van alle
Nederlanders. Dat koesteren we. Elke dag opnieuw. Het beseffen wat onze historie is, hoort bij het werken aan de
toekomst.’ Í

Bolletje wil qua assortiment weer meer terug naar zijn roots,
naar producten die passen in de Nederlandse traditie zoals
beschuit, roggebrood en ontbijtkoek. Ook blijven kruid- en
pepernoten een belangrijke rol spelen, omdat die producten zo

Over Bolletje is ook een boekje verschenen met de geschiedenis: Ik wil Bolletje!
Het over ‘alles wat je nog niet wist over Bolletje’ boek.
Het Bolletje Bakkerijmuseum is te bezoeken aan de Grotestraat 182 in Almelo
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Over rituelen rond
sterven, overlijden
en uitvaart
In Mexico wordt de Dag
van de Doden fleurig
gevierd.

Mensen zijn altijd gefascineerd
geweest door rituelen rond de dood.
De dood is toch iets engs en
mysterieus. In het verleden hadden
heel veel rituelen een godsdienstige
achtergrond. Tegenwoordig hebben
ze vooral een functie voor de
nabestaanden, om hun verdriet te
verwerken. Rituelen geven de dood
een plaats in het leven.

Aan de Staphorster
klederdracht is te
zien of een vrouw in
de rouw is.

Tekst ALBERT VAN DER ZEIJDEN
Foto’s UNESCO EN JAN STADS

Fascinatie
voor de dood
‘D

e dag van de doden’ is een feest dat in Mexico heel
uitbundig gevierd wordt. Het is een nationale feestdag, waarop de mensen de straat op gaan en de
kerkhoven bezoeken om de graven van overledenen te versieren, alles gepaard met veel dans en muziek. Het is het feest van
Allerzielen, op  november, dat ook in Nederland gevierd
wordt. Maar in Mexico gaat het er nog een slag uitbundiger en,
in onze ogen, luguberder aan toe. In de winkels kun je doodskoppen van marsepein kopen - met uilen en spinnetjes -, versierde skeletten en grafzerken van chocolade. De dood wordt
gepresenteerd als een versnapering. Het feest is zo bijzonder,
dat het in  werd uitgeroepen tot ‘Masterpiece of the intangible heritage’, één van de meesterwerken op de UNESCO lijst
van het immateriële erfgoed.
De Allerzielenviering raakt ook bij ons steeds meer ingeburgerd, zoals blijkt uit de populariteit van Halloween. Op 
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oktober, de avond vóór Allerheiligen, organiseren jongeren
Halloween Parties, waarop ze verschijnen in de meest bizarre en
griezelige kleding. Ze gaan verkleed als skelet en zijn gewapend
met een als griezelgezicht uitgesneden pompoen met een lichtje
erin. In Amerika gaan de kinderen langs de deur met het
gezegde: ‘als je mij geen snoepgoed geeft, dan haal ik een grap
met je uit’ (trick or treat). Jongeren vinden dat griezelen prachtig. In Brussel bestaat al vijfendertig jaar, in een zijstraatje van
de Grote Markt, het café Le cercueil, de doodkist. Met in de
etalage een skelet dat uit zijn doodkist opstaat. Eén van de specialiteiten is de cocktail La Descente aux Enfers, de afdaling in
de hel. Jongeren zijn gefascineerd door de dood.

De terugkerende dood
Iets van de fascinatie voor de dood was ook vroeger al af te
lezen aan oude verhalen. Na een sterfgeval was het bijvoorbeeld
gebruikelijk dat er een dodewake werd gehouden, als eerbetoon

aan de overledene, maar ook om de ziel op weg te helpen naar
het hiernamaals. Er zijn vele volksverhalen over bewaard gebleven. Het verhaal gaat dat het niet ongebruikelijk was, dat zo’n
dodewake uit de hand liep. Er werd bijvoorbeeld wat gedronken en voor het je wist, werd het een drinkgelag met veel gelal
en onbetamelijke grappen. Het laat zien dat rondom de dood
altijd een mysterieuze spanning heeft gelegen, een spanning die
naar ontlading zoekt. De dood boezemt angst in, maar tegelijk
voelen we er ons ook onweerstaanbaar toe aangetrokken.
Het mysterie van de dood blijkt ook uit andere volksverhalen.
Als iemand het ‘tweede gezicht’ had, dan kon deze een sterfgeval voorzien of voorspellen. In hun droom zagen ze dan een
begrafenis langs trekken van iemand die een dag later overleden
blijkt te zijn. En wat te denken van verhalen rondom terugkerende doden? Een klassiek sprookje werd ooit opgetekend door
de volkskundige Boekenoogen:
Een jongetje wordt door zijn boze stiefmoeder vermoord en tot soep
gekookt. Die soep geeft ze aan de vader van de jongen te eten.
Het zusje van de jongen begraaft zijn botten onder de lindeboom.
De botten veranderen in een vogeltje, dat iedere avond in het
raamkozijn gaat zitten en zingt dat het door zijn moeder is vermoord, door zijn vader is gegeten, en door zijn zusje is begraven
onder de lindeboom.
De moeder wordt bang en jaagt het vogeltje weg, maar het komt
iedere keer weer terug om het lied te zingen.

In moderne sagen keert het motief terug in het bekende verhaal
van de verdwijnende lifter, waarbij de chauffeur plotseling ontdekt dat hij een lift heeft gegeven aan een dode. Vaak gaat het
om jonge mensen, die op tragische wijze in een verkeersongeval
zijn overleden en op deze wijze weer terugkeren op aarde,
omdat hun leven hier nog niet echt af was.
Onze ongemakkelijkheid met de dood blijkt verder uit de met
name in de negentiende eeuw wijdverspreide angst voor schijndood. Wat moet je doen als je begraven wordt maar niet echt
dood bent en slechts schijndood? Er werden inventieve mechanismen bedacht, bijvoorbeeld met een ingenieus belsysteem
waarmee de dode in de kist kon aangeven dat hij niet dood
was. En dat alles om te voorkomen dat iemand levend begraven
werd, een angst waarover vele afschuwelijke verhalen de ronde
deden, zoals over opgegraven doodkisten die aan de binnenkant wanhopig bekrast bleken te zijn door de overledene die
toch niet dood was en in de kist weer was wakker geworden.

Mysterie van de dood
De dood is een mysterie dat angst inboezemt, met name als
mensen er mee geconfronteerd worden in hun directe omgeving. Voor de directe nabestaanden begint het vaak met een
periode van schok en ongeloof. Het is het begin van verschillende stadia in de rouw, die psychologen in het rouwverdriet
hebben ontdekt en die vrijwel iedereen moet doorlopen voordat het sterfgeval geaccepteerd is en het overlijden een plaats
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kan worden gegeven. De periode van schok en ongeloof, zeker
als het om een plotseling overlijden gaat, wordt gevolgd door
een fase van protest of boosheid, vaak op zijn beurt weer
gevolgd door depressies. Pas na verloop van tijd volgt de fase
van de aanvaarding, de acceptatie. De rituelen rond de dood
corresponderen met al deze verschillende fases in het rouwverdriet. Denk maar aan het klassieke uitvaartritueel van de kerk,
waar in het requiem de schok en het ongeloof op onnavolgbare
wijze verklankt werd in het Dies Irea, waarin de dag der wrake
bezongen wordt. En waar aan het slot van de uitvaartmis, in
een soort serene berusting het In Paradisum wordt aangeheven.

Mexicaanse Allerzielen
snoepjes in de vorm
van doodskoppen.

Godsdiensten plaatsen dood en sterven in een breder heilsperspectief. ‘We zijn van God en keren tot Hem terug’, is een
bekend gezegde uit de Islamitische traditie. Wanneer het einde
nadert, wordt de stervende op zijn rechterzijde gedraaid, met
zijn gezicht naar Mekka. In de katholieke traditie krijgt hij het
sacrament van de zieken toegediend.

Plicht om te steunen
Rituelen hebben ook een praktische functie, heel direct om de
naasten van de overledene te ondersteunen. Dat begint al op
het moment dat de dood zich aankondigt. In de meeste godsdiensten geldt het als een religieuze plicht om de zieken en stervenden te verzorgen. In het christendom geldt het als een daad
van barmhartigheid. Na het overlijden dient de overledene te
worden ‘afgelegd’, dat wil zeggen (ritueel) gewassen en gereinigd en vervolgens opgebaard. Vroeger had men daar in de lin-

nenkast al een doodshemd voor klaar liggen. In de Islamitische
traditie wordt de overledene in een lijkwade gehuld, een kafan
waarmee het hele lichaam wordt omwikkeld. Het is pas in de
achttiende en negentiende eeuw dat het in Nederland in hogere
kringen gebruikelijker werd om de dode een net pak aan te
geven. Het afleggen was overigens een taak van de naaste
buren, die daarvoor bij wet verplicht waren, in een stelsel van
burenplichten. Wij laten dat toch maar liever door een professional doen, de medewerkers van het hospice bijvoorbeeld of de
mensen van de uitvaartzorg.

In de rouw zijn
Een volgende stap was het bekendmaken van de dood, ook
weer een taak van de naaste buren, die in het dorp van deur tot
deur gingen om iedereen in te lichten over het sterfgeval en om
uit te nodigen om de begrafenis bij te wonen. De buren waren
ook verantwoordelijk voor de organisatie van het begrafenismaal. En ze droegen de kist naar de begraafplaats.
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Publieke rouw

In huis werd de herinnering aan de overledene levend gehouden door een foto aan de muur, of, met name in de periode
rond , een haarwerkje, een schilderijtje met meestal de
voorstelling van een grafsteen met treurwilg, waarin haar van
de overledene was verwerkt. Dat was dus écht haar van de overledene, dat op diens sterfbed was afgeknipt en waarvan de aldus

Veel gebruiken zijn er tegenwoordig op gericht om de herinnering aan de overledene levend te houden en om het eigen verdriet te verwerken. Nog niet zo heel lang geleden, in de periode
tot aan de achttiende eeuw, was dit heel anders. Toen ging het
om het zielenheil van de overledene, en de meeste aandacht
ging dan ook uit naar het leven na de dood. Iedereen hoopte
natuurlijk in de hemel te komen, maar mocht dit onverhoopt
niet meteen gelukt zijn, dan waren er altijd nog de nabestaanden of anderen die door hun gebed ervoor konden zorgen dat
het verblijf in het vagevuur wat verkort werd. Allemaal in het
teken van de delging van de zonden. Over het lichaam zelf,
maakte niemand zich veel zorgen. Dat was niet belangrijk. De
meeste doden werden dan ook begraven in massagraven, in een
gezamenlijke kuil met vele anderen, zonder dat de moeite werd
genomen om een grafsteen op het graf te plaatsen. Het stoffelijk overschot was dan ook niet belangrijk. Het ging om de ziel
en om het bidden voor het zielenheil van de overledene.

Het aanzeggen van de dood werd gedaan door de buren.

Tegenwoordig staat niet de overledene, maar de nabestaande
centraal. Rituelen zijn vooral bedoeld om de nabestaanden in

De directe familieleden gingen ‘in de rouw’. Dat wil zeggen dat
ze kleding droegen, waaruit bleek dat ze pas iemand verloren
hadden, vaak ging het om een donker kostuum. De rouwdracht correspondeerde met de verschillende stadia in het
rouwverdriet. In de streekkleding waren er verschillende gradaties in de rouw, gekoppeld aan verschillende kleuren, van de
heftige rouw in het begin tot de bijna lichte rouw aan het eind,
die het naderende einde van de rouwperiode symboliseerde. Na
een half jaar of een jaar gingen mensen in de halfrouw.



verkregen haarlokken in een haarschilderijtje werden verwerkt.
Het komt op ons luguber over, net als het gebruik om foto’s te
maken van de overledene, de zogenoemde ‘post-mortemfotografie’ . Deze foto’s werden direct na overlijden gemaakt, van de
overledene op diens sterfbed. Er waren zelfs fotografen die
gespecialiseerd waren in dit genre. Vooral jong overleden kinderen werden op deze wijze gefotografeerd. Vaak was dit het enige
aandenken aan hen, in een tijd dat nog niet ieder moment op
de foto werd vastgelegd en nabestaanden voor foto’s moesten
terugvallen op officiële fotografen. Dergelijke post-mortemfoto’s werden onbekommerd in de kamer opgehangen. Wij vinden dat eng. Maar is het gebruik om het as van de overledene
in een rouwsieraad om de hals te dragen nu zoveel minder griezelig? Je hoort de laatste tijd steeds vaker dat jongeren een
tatoeage laten zetten, bijvoorbeeld ter herinnering aan hun
overleden oma of opa, en dat daarin ook de as verwerkt wordt.

hun verdriet te begeleiden. Tijdens de uitvaartplechtigheid
laten we ze het liefst zoveel mogelijk doen, ze mogen helpen
met het beschilderen van de kist, steken een kaars op of spreken een emotievol herinneringswoord uit. Terwijl mensen nog
niet zo lang geleden hun verdriet het liefst in stilte verwerkten,
is er tegenwoordig ruimte voor rouwbeklag. In sommige, uitzonderlijke gevallen, kan dit rouwbeklag bijna groteske vormen
aannemen, zoals bijvoorbeeld bleek bij het rouwbeklag rondom
beroemdheden als prinses Diana in Engeland en André Hazes
hier in Nederland, van wie het laatste eerbetoon plaats vond in
de Amsterdamse voetbalarena, met veel snikkende fans op de
tribune. Maar dit eerbetoon voor de groten der aarde heeft ook
navolging gevonden in het klein. Sinds Jos Brink stond opgebaard in Theater Carré, zijn er steeds meer gewone Nederlanders die dat ook zo willen. Ze willen opgebaard worden in
dezelfde kist als hun held en eigenlijk nog het liefst ook in
Carré. Tijdens de uitvaart wil ieder ‘de ster van zijn eigen leven
zijn’. ‘Publieke tranen’ lijken helemaal in de mode. Rouwen
doe je door je gevoelens te uiten, en niet door ze in te slikken.

Levend houden van de herinnering
Natuurlijk willen nabestaanden de herinnering aan de overledene vasthouden. Allerheiligen/Allerzielen is tegenwoordig
omgevormd tot een herinneringsfeest waarin alle overledenen
van het jaar ervoor worden herdacht. Niet het zielenheil van de
overledene staat centraal, maar de herinnering van de nabestaande aan een dierbare naaste. Moderne uitvaartbegeleiders
organiseren speciale Troostdagen voor de Nabestaanden, in

Sterven en rouwen
krijgen steeds meer een
publiekelijk karakter.
Alkmaar en omgeving stonden dit najaar overal borden met de
tekst Welkom bij Troostdag . De plaatselijke uitvaartonderneemster organiseerde op  november voor de vierde achtereenvolgende keer een troostdag met een troostconcert en ter
afsluiting van de dag een ‘troost-eten’. ‘Zittend in de kerkbanken of aan een zitje, genietend van een glas wijn en heerlijke,
vaak zelfgemaakte hapjes, ontstonden de afgelopen keer hartverwarmende gesprekken tussen nabestaanden, hulpverleners,
gastvrouwen en lotgenoten.’ Ook de hospices in alle grote steden van het land organiseren steeds vaker elk jaar van dit soort
troost- en herinneringsdagen.
Op allerlei manieren willen wij laten weten dat de overledene
nog steeds niet uit onze herinnering is verdwenen. In de kranten staan soms advertenties ter herinnering van mensen die al
vijf of tien jaar dood zijn. Ook na de dood tellen de dierbaren
nog mee. Í

winter  Traditie
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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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