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Met weemoed schrijf ik voor het laatst een
voorwoord voor Traditie, tijdschrift over volkscultuur en immaterieel erfgoed. Met het winternummer van jaargang 17 valt het doek voor dit
tijdschrift, dat door de jaren heen heel veel boeiende informatie heeft gegeven over de cultuur
van het dagelijks leven. Reden van dit afscheid is
het nieuwe tijdschriftenbeleid van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) dat ook nieuwe kansen biedt.

UNESCO Verdrag ter Bescherming van het
Immaterieel Erfgoed
Met ingang van 2012 gaat het VIE zich helemaal
richten op het in praktijk brengen van het
UNESCO Verdrag ter Bescherming van het
Immaterieel Erfgoed. Ik heb daar al eens eerder
over geschreven. Onder immaterieel erfgoed
verstaan wij de tradities die mensen zo belangrijk vinden dat ze deze niet verloren willen laten
gaan en er moeite voor doen om ze door te
geven aan volgende generaties.
Momenteel wordt er gewerkt aan een plan van
aanpak om het UNESCO Verdrag in praktijk te
brengen en wij verwachten dat Nederland
begin 2012 zal ratiﬁceren. Veel immaterieel erfgoed organisaties bereiden zich inmiddels voor
om erkend te worden als ‘belangrijk immaterieel
erfgoed’. Eén van de dingen die daarvoor nodig
is, is dat de organisaties nadenken over de
levensvatbaarheid van hun traditie en maatregelen treffen om de knelpunten in de overdracht naar volgende generaties op te lossen.
Wij begeleiden hen in deze groei naar immaterieel erfgoed zorg.

Dat voor het VIE een nieuwe periode aanbreekt
is ook te zien aan de toevoeging …. en Immaterieel Erfgoed achter onze naam. Om die nieuwe
functie goed uit te kunnen voeren wordt een
nieuw tijdschrift opgezet: Immaterieel Erfgoed.
U zult allemaal het eerste exemplaar krijgen.

Jaar van het Immaterieel Erfgoed
Inmiddels zijn wij ook volop bezig met de voorbereiding van het Jaar van het Immaterieel Erfgoed.
Het themajaar is vooral bedoeld voor immaterieel erfgoed gemeenschappen die hiermee de
kans krijgen om hun traditie in het zonnetje te
zetten en om plaatselijk aandacht te vragen voor
het belang van deze vorm van erfgoed. Op de
website www.jaarvanhetimmaterieelerfgoed.nl
kunt u op de hoogte blijven van alle initiatieven
die daarvoor ontplooid worden.

Traditie.nl
In het Jaar van de Traditie 2009 hebben wij heel
veel informatie van u gekregen over tradities in
Nederland. Inmiddels is met steun van het DELA
fonds een interactieve website gebouwd
– www.traditie.nl – waarin alle tradities een
plekje zullen krijgen. Ik hoop dat u als lezer van
Traditie deze website regelmatig zult bezoeken.
Alle nummers van 17 jaar Traditie zullen digitaal
op de website worden geplaatst.
Ik hoop dat u geniet van dit laatste nummer
van Traditie en dat wij u
mogen begroeten als abonnee
op het nieuwe tijdschrift
Immaterieel Erfgoed.
hoofdredacteur
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Sinterklaaslekkernijen

Suikergoed en marsepein
Het geven van zoete lekkernijen hoort al eeuwenlang
bij het Nederlandse sinterklaasfeest. Dat blijkt uit
rekeningen, verordeningen, traktaten, afbeeldingen,
liedjes, toneelstukken en verhalen van vroeger.
Lange tijd werden de lekkernijen door ouders
gebruikt om hun kinderen op te voeden: oppassende
kinderen werden door Sint Nicolaas op allerlei lekkers
getrakteerd, stouteriken kregen alleen maar een roe.

Tekst Frits Booy
Foto’s Frits Booy, Nationale Beeldbank,
Rijksmuseum, Atlas van Stolk

De categorie sinterklaaslekkernijen is behoorlijk uitgebreid,
er zijn allerlei soorten, substanties en vormen: vruchten,
noten, ﬁguren en letters van brood, speculaas, taaitaai, suikergoed, marsepein en chocola, borstplaat, ulevellen (vierkante stukjes karamel), dropjes, schuimpjes, peper- en kruidnoten en banketstaven. Het is interessant om eens te
bekijken hoe en wanneer de sinterklaastraditie van lekkernijen zich heeft ontwikkeld. Speculaaspoppen en letters
worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten, want die
werden al in dit blad besproken.1

Oudste verwijzingen

g ‘Het Sint-Nicolaasfeest’ (circa 1667) van
Jan Steen. Onderaan zien we koeken,
noten en op het tafeltje een appel, een
zak met kapittelstokjes en suikererwten
en een zak met koeken.
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Hoewel het sinterklaasfeest veel ouder is, vinden we pas in
de veertiende eeuw in stadsrekeningen verwijzingen naar
sinterklaastraktaties, namelijk brood en appels voor arme
kinderen. In 1403 werd de jeugd volgens een stadsrekening
van Dordrecht getrakteerd op claescoecken (koeken in de
vorm van Sint Nicolaas) en taert. Dat zal waarschijnlijk taaitaai zijn geweest. Het stadsarchief van Amsterdam vermeldt dat er aan het eind van de vijftiende eeuw St. Claescoeck, honinctaert (taaitaai) en het dure amandelbroot
(banketstaaf) en massepeyn op de Amsterdamse ‘Sinter
Niclaesmarckt’ werden verkocht. In de zestiende eeuw werd
in Nederland het sinterklaasfeest onder invloed van de
reformatie ofﬁcieel verboden, maar binnenshuis werd het
nog wel gevierd. Naast koeken en marsepein kende men als
sinterklaaslekkers: vijgen, amandelen, noten en suikergoed.
Dat kwam door de toenemende welvaart en de contacten
met Spanje waar vele zuidvruchten vandaan kwamen.
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Veel lekkers vanaf circa 1600
In een stadskeur van Delft van 1607 werd het volgende verboden: broot, coeck, suycker, ofte andere eetwaren te vercopen, hebbende ’t fatsoen van eenige beelden ofte daer eenig
beelt ofte beelden in- ofte opgebacken ofte gestelt syn. Voedsel dat iets uitbeeldde (natuurlijk vooral Sint Nicolaas), werd
dus toen door de overheid niet toegestaan.
In deze eeuw vinden we interessante informatie over lekkers in toneelstukken en liederen. G.A. Bredero vermeldt in
zijn blijspel Moortje (Amsterdam, 1616), wat de kleine Arent
aan snoepgoed in zijn schoen heeft gekregen:
‘Hielle peper-huysjes met suycker-erretten [erwten], met
kabbeljaus ooghen, en kappittel-stocken,
Dat pleech onse Arent voor klock-spijs [heel graag], met
huydt en met hayr in te schocken [op te slokken] […].
An sen vygen, an sen nueten [noten], an sen bockede[boekweit]ﬂensjes, en sulck gebras […].
Wat stacker een gelt in d’appelen? Een plat-beck, een stooter,
een ryer,

i De kinderprent De Sint Niklaasvreugd (Zaltbommel, circa
1810) toont allerlei lekkers.

Een klimmer, vyf staate stuyvers [allerlei munten], dat stack
hy in zyn spaerpot as een vryer.’
Het gaat hier om huisjes van peperkoek, versierd met suikererwten en -balletjes, om kapittelstokjes, dat zijn stokjes van
anijs, amandel of kaneel met suiker bestrooid 2, en om vijgen, noten en ﬂensjes. In die ﬂensjes zaten meestal krenten
en schijfjes appel, bij de armen waren het schijfjes koolstronk. De appels dienden hier als surprise: er was namelijk
geld in verstopt.
In Boertighe Clucht van Sr Groen-Geel (Amsterdam, 1643) van
A. van Milders geeft: ‘Sinter Nicolaes […] de kinders suycker
[suikergoed], koeck, vyghe, gersijne [rozijnen], corente

8

Traditie winter 2011

[krenten], ap’le, peeren, neuten, dalen [dadels], karstanje
[kastanjes], lamoene [limoenen], oly-koecken, deuve-katers
[duivekaters: zoete broden], eert-dakers [eerdt-akers: aardnoten], wafels, pfer-koeckjens [peperkoekjes], kraeckelinghe
[…]3.’
In het liedje Vrijster-bee [verzoek van een huwbare vrouw]
aan Sint Niklaas (Amsterdam, 1654) vraagt een jonge vrouw
om een vrijer (een échte wel te verstaan):
‘ ’k Bid niet meer om Poppegoed [speelgoed],
Om Razijnen [rozijnen], Manglen [amandelen], Vijgen;
Maar dat ’k mocht een Vryer krijgen,
Jonk en kloek, die my voldoet 4.’

Eerlijk zullen we alles delen,
Suikergoed en marsepein;
Maar, o wee! Wat bittre smart,
Kregen wij voor koek, een gard!

De Goudse dominee Jacobus Sceperus gaat in zijn traktaat
(godsdienstig geschrift) ‘Geschenck, op geseijde [zogenaamde] St. Nicolaes Avont (Gouda, 1658) fel tekeer tegen het
sinterklaasfeest vanwege de verwennerij met ‘veele
Snoepereyen van Appelen, Nooten, Koecken, Vijgen,
Rosijnen, Suycker […]’.

i Een tafel vol lekkers bij de banketbakker, detail van een
kinderprent (Amsterdam, circa 1860)

Op het schilderij ‘Het Sint-Nicolaasfeest’ (circa 1667) van Jan
Steen zien we een duivekater, koeken, wafels, suikerballetjes,
kapittelstokjes, noten en appels. Eén van de koeken heeft de
vorm van Sinterklaas, er is gestrooid met noten en ook hier
een appel met een geldstuk als surprise.
Markten en etalages met sinterklaaslekkernijen waren in
deze tijd verboden. Toch blijkt uit bovenstaande citaten dat
banketbakkers volop voor Sinterklaas bezig waren. En dankzij overheidsverboden en negatieve geschriften en preken
van dominees hebben we belangrijke informatie over het
sinterklaasfeest gekregen.

winter 2011 Traditie
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Schoolmeester Jan Schenkman noemt en toont in zijn boekje Sint Nikolaas en zijn knecht (Amsterdam, 1850): banket,
koeken, appels, chocolaatjes, letters, een taaitaaipop, een
paard en een hart, beide van koek.
Na circa 1850 vinden we luxe snoepgoed en voor het eerst
voorwerpen van chocola, zoals letters en sigaren, dankzij de
uitvinding van de chocolade in vaste vorm door fabrikant
Van Houten in 1828. In De ondeugende kinderen (Sneek, 1852)
door J.J.A. Goeverneur wordt het jongetje Jan verwend met:
‘Suikergoed, met goud bezet,
Zijn naam J.A.N. heel in banket,
Een mooi hart van marsepein,
Uleveltjes, groot en klein,
En, tot rooken achterna,
Een cigaar van chocola.
Verder was bij ’t suikergoed
Een dragonder [soldaat te paard], vol van moed,
Die kloek in den zadel zat
En een blanke sabel had.’
In sinterklaasboekjes uit deze tijd is sprake van allerlei ﬁguren van koek en suikergoed (koets met paarden, melkwijfje,
hansworst) en vele soorten strooigoed: chocolaatjes, pepermenten [pepermuntjes], bonbons, (weesper)moppen, muis-

jes, noten, ulevellen, appels, (gesuikerde) amandelen, suikerbonen, suikererwtjes en ﬂikjes. In Zeeland en Limburg
werden met Sinterklaas deegmannetjes gebakken, met
rozijnen als ogen en navel.
In de negentiende eeuw verschenen er weer kramen en
etalages vol sinterklaaslekkers, ook in vertrekken achter de
bakkerswinkel werd van alles uitgestald. De kinderen mochten daar met hun ouders komen kijken en wezen aan wat
ze graag in hun schoen wilden krijgen.

Variatie na 1900
In deze tijd bestaat het strooigoed vooral uit dropjes,
schuimpjes, ulevellen, peper- en kruidnoten. Maar op enkele
prentbriefkaarten zien we de goedheiligman nog met
appels strooien. Kruidnootjes worden vaak abusievelijk
pepernoten genoemd, maar dat zijn zachte blokjes van taaitaaideeg. Kruidnootjes daarentegen worden gemaakt van
speculaasdeeg, ze zijn hard en deels bol, deels plat. Zij hebben de pepernoten grotendeels vervangen vanwege de
lagere prijs. Na circa 1910 zijn kapittelstokjes, noten, appels,
vijgen, dadels, ulevellen, krenten en rozijnen als sinterklaaslekkernijen vrijwel verdwenen.
Door de opkomende welvaart verschijnt er na circa 1970 een
enorme variatie aan sinterklaaslekkers, voornamelijk

i Het marsepeinen varken als symbool voor sparen.

Lekkernijen in de achttiende en
negentiende eeuw
Hoe was de situatie in de achttiende eeuw? Het lied Vrystersklagt over ’t Sint Niclaes (Amsterdam, 1718) noemt ‘Vygen,
Koek, Appels van Oranjen [sinaasappels]’. In het lied ZinterKlaas Vreugd (Leiden, circa 1730) gaat het over brood, koek,
gebak, suikergoed en banket. Op de gravure Het St. Nicolaas
Feest (Amsterdam, 1761) van Jan Houbraken zien we letters,
harten en een ruiter, allemaal van koek. Uit een dagboek uit
deze eeuw blijkt dat er ‘kiepsters’ waren, dat waren vrouwen die tegen 6 december langs – vooral rijke – families
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gingen om wat bij te verdienen met het venten van St. Nicolaasgoed: speciaal brood, koek en suikergoed, meegenomen
in een kiep (een hengselmand).
In de negentiende eeuw treffen we steeds meer sinterklaaslekkernijen in allerlei vormen aan. De kinderprent De Sint
Niklaasvreugd (Zaltbommel, circa 1810) toont onder meer
een hart van marsepein, een koek in de vorm van een meisje
(koekvrijster), kipjes van taaitaai, een varken dat van marsepein zou kunnen zijn, een koek in de vorm van Sinterklaas
en koekletters. De vrijers en vrijsters van koek werden toen
gegeven als anonieme liefdesverklaringen.

i Detail van de gravure ‘Het St. Nicolaas Feest’ (1761) van Jan Houbraken (naar Cornelis Troost) met koekletters, koekharten en een
ruiter van koek.
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Opvoeden, plagen of troosten

gemaakt van marsepein en chocola. Allerlei mens- en dierﬁguren, vruchten en andere zaken worden door banketbakkers met de hand gemaakt of in fabrieken vervaardigd. Dat
varieert van lekkernijen in de vorm van Sinterklaas en
Zwarte Piet, kikkers en muizen, sigaren en pijpen, worsten
en kazen, allerlei vruchten, potjes met een drol, Sesamstraaten Walt Disney-ﬁguurtjes, muizenvallen en mobieltjes… tot
hele kikkerorkesten toe.

In een enkel negentiende-eeuws sinterklaasboekje wordt de
jeugd voorgehouden dat het krijgen van een boek belangrijk
is en lekkers niet. Dat blijkt onder andere uit: Geschenk van
Sint Nikolaas (Deventer, 1860):
‘Wel, aardige jongen!
Die keuze is goed,
Wijl ’t boek u kan leeren,
En koek zulks niet doet. –
Zoo’n smakelijk koekje
Is dra naar de maan;
Maar ’t nut van een boekje
Blijft altijd bestaan.’

Historische verklaringen
Hoe vallen al deze bovengenoemde verschijnselen historisch te verklaren? In de periode tot circa 1700 vinden we
vooral vruchten en noten als sinterklaaslekkers en daarna
ook dier- en andere ﬁguren (zoals Sinterklaas) van koek,
suikergoed, marsepein en chocolade. Volgens negentiendeeeuwse onderzoekers zijn die vruchten, noten en lekkers in
dier- en mensvorm overblijfsels van de vruchtbaarheidsriten van onze Germaanse voorouders. Die offerden in het
najaar aan oppergod Wodan vruchten, graan, noten en
jonge dieren in de hoop in het jaar erna goede oogsten en
veel jong vee krijgen. Nadat de Wodanverering van lieverlee
was overgegaan in de Sint-Nicolaascultus werden – volgens
deze onderzoekers – al deze ‘gaven aan Wodan’ vervangen
door dierﬁguren van koek (zoals speculaaspoppen), suikergoed (zoals suikerbeesten), marsepein (zoals varkens) en
chocola. Dit is echter een onwaarschijnlijke theorie, omdat
er pas vanaf de vijftiende eeuw sprake is van sinterklaaslekkernijen, terwijl de oorspronkelijke Wodanverering met
bijbehorende offers dan al eeuwenlang nergens meer
voorkomt.
Claescoecken kunnen zijn voortgekomen uit de rijke koektraditie van de middeleeuwse kloosterlingen. Zij verkochten
pelgrimskoeken in de vorm van bekende heiligen zoals de
toen algemeen vereerde Nicolaas, bisschop van Myra (de
voorloper van Sinterklaas). Lekkers als suikergoed, marsepein, (gesuikerde) vijgen, dadels en amandelen, rozijnen en
krenten was in de Nederlanden in de zestiende eeuw door
de handel met Zuid-Europa al bekend. Op de feesten van de
rijken was dit alles in overvloed te vinden, verwerkt in taarten, koeken en luxebroden. Het is dus niet zo vreemd dat
deze zoete lekkernijen, vooral toen de welvaart toenam, als
traktatie bij het sinterklaasfeest een grote rol gingen spelen.
Harten van suikergoed en marsepein vinden we al in de
zeventiende eeuw. Ze verwijzen ernaar dat Sint Nicolaas
eeuwenlang als een huwelijksmakelaar werd gezien. Als je
iemand op 6 december zo’n hart gaf, gaf je aan dat je met
haar of hem wilde trouwen. De bijnaam ‘goedheiligman’
wijst daarop (oorspronkelijk: goet-hylik man oftewel goedhuwelijks man, de man die zorgt voor een goed huwelijk). Dit
is een verwijzing naar de legende waarin Sint Nicolaas drie
arme meisjes een bruidsschat bezorgde door drie nachten
achtereen een zakje met geld bij hen binnen te werpen. Die
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In vele negentiende-eeuwse sinterklaasverhalen staan arme
kinderen voor volle etalages te snakken naar lekkers dat ze
van thuis niet zullen krijgen. Rijke kinderen wordt daarom
geleerd iets van hun koek en snoep aan die kleine stakkers
af te staan.
Sinds circa 1970 gaan sinterklaaslekkernijen meer en meer
als plagerij of troost dienst doen. Dat is vooral het geval bij
ﬁguren en voorwerpen van marsepein en chocola. Meisjes
kun je schrik aanjagen door een kikker van gevulde chocola
in hun schoen te stoppen, wie maar niet kan slagen voor
zijn rijexamen ontvangt als troost een rijbewijs van marsepein, wie van het roken af wil, wordt geplaagd (of getroost)

met chocoladesigaretten en wie altijd rood staat, kan een
netje met chocolademunten verwachten. Deze munten verwijzen ook indirect naar de legende van de arme meisjes,
die van Sint Nicolaas zakjes met geld kregen.

Verwennerij
We kunnen concluderen dat de sinterklaaslekkernijen zich
hebben ontwikkeld van symbolische gaven en middelen om
op te voeden, te plagen of te troosten tot pure verwennerij.
Dankzij de creativiteit van vele bankbakkers is van alles en
nog wat van marsepein en chocolade in november en
december verkrijgbaar. Uit het bovenstaande blijkt weer,
hoe sociaal en creatief het sinterklaasfeest al eeuwenlang is.
t
Laten we dit waardevolle feest blijven koesteren! ■

Noten
1

2

3
4

Zie Ineke Strouken, ‘Vergulde speculaaspoppen’, in: Traditie,
jaargang 4, nr. 4, winter 1998, p. 3, en Frits Booy, ‘Chocoladeletter’, in: Traditie, jaargang 14, nr. 3, najaar 2008, p. 26.
Oorspronkelijk is een kapittelstokje een stokje van edel metaal,
dat bij het kapittel (hoofdstuk) in de bijbel wordt gelegd om aan
te geven, waar men met het lezen is gebleven. Het was met een
kettinkje aan de bijbel bevestigd. Hoe het tot de vorm van een
lekkernij is geworden, is een raadsel.
Met dank aan Gerard Vroeijenstijn voor enkele woordverklaringen.
Zie voor meer informatie over de hier genoemde liedjes uit de
zeventiende en achttiende eeuw: Henk van Benthem, SintNicolaasliederen. Leidschendam, 2009.

i Prentbriefkaart (circa 1905), waarop Sint met appels strooit.

drie zakjes werden op afbeeldingen van Sint Nicolaas
meestal als drie gouden bollen weergegeven.

Appeltjes van oranje
Uit bovengenoemde legende zijn het naar binnen gooien
van geschenken en het geven van (sinaas)appels af te leiden. Op een gegeven moment werden deze goudkleurige
geldzakjes namelijk niet meer als zodanig herkend, waardoor ze als (sinaas)appels werden gezien en afgebeeld.
Sinaasappels als sinterklaaslekkers vond ik slechts in de
liedjes Vrystersklagt over ’t Sint Niclaes (1718), Sint Niklaas
goedheiligman (circa 1800?) en Sinterklaas, die goeie heer
(1935) en in twee sinterklaasboeken uit 1897 en 1919. Een erg
vast onderdeel van ons sinterklaasfeest lijken de appeltjes
van oranje niet te zijn, ze lijken vooral te fungeren als rijmwoord op Spanje.
Het strooien van lekkers is misschien ontstaan uit de noodzaak dat degenen die voor Sinterklaas speelden, een paar
eeuwen niet meer publiekelijk mochten optreden en dus
het lekkers stiekem door een kier van een deur of raam het
huis in moesten strooien.

i Een dragonder van suikergoed, illustratie bij een gedicht over een verwend jongetje van J.J.A. Goeverneur.
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De laatste Doesburgse mosterdmaker
Vroeger had elk dorp en elk gehucht zijn eigen mosterdmakerij. Alleen in Doesburg waren er in 1850 al zes.
In 1950 telde de provincie Groningen er nog een stuk of vijftig. Nu zijn er nog maar een paar over, die echte
boerenmosterd maken zoals ze dat vroeger deden. De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek is er één van.

Wie iets te weten wil komen over de
geschiedenis van het ambacht van mosterdmaken is bij de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek aan het juiste adres,
want de fabriek is tevens museum. In de
loop der tijd verzamelden Rokus en
Marjan van Blokland verschillende maalstenen, handmolens, houten vaten,
afvulapparaten en ouderwetse stenen
mosterdpotjes die in de oude opslagruimte zijn opgesteld. Rokus geeft dagelijks een rondleiding.
Tussen de museumstukken staat een
enorme pallet met potten mosterd klaar
om vervoerd te worden naar een aantal
grote supermarkten. Elke pot ‘Doesburgsche mosterd’ in de supermarkt of delicatessenwinkel, komt hiervandaan. Rokus
en Marjan van Blokland malen duizenden kilo’s per jaar, net als vroeger, op een
ouderwetse installatie van molenstenen.

Pikante pasta
Rokus van Blokland laat twee zakken met
mosterdzaad zien. Het ene zaad is geel,

Mosterd bij
de maaltijd
Tekst Dorien Dijkhuis
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Foto’s Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek

het andere bruin. Vroeger werd het
geleverd in juten zakken van vijftig kilo.
Tegenwoordig is het vanwege de Arbowetten nog ‘slechts’ 25 kilo. ‘Mosterd
komt oorspronkelijk uit landen rond de
Middellandse Zee’, zegt hij. ‘De Phoeniciers en oude Grieken maakten al mosterd
van gekneusd mosterdzaad, een beetje
zout en most uit druiven. In het jaar 400
voor Christus schreef Aristophanus al
over een pikante pasta gemaakt van
mosterdzaad. Waarschijnlijk komt de
naam mosterd of mostaard daarvandaan:
van het Latijnse woord mustum dat
druivensap betekent.’
Vermengd met wijn werd mosterdzaad
als geneesmiddel gebruikt. Uitwendig
werd mosterd gebruikt bij spier- en
gewrichtspijnen en bij bronchitis en
angina. Het bevordert de doorbloeding
en werkt sterk verwarmend. In de eerste
eeuw na Christus beschreven de Romeinen al hoe ze mosterd maakten. Ook zij
gebruikten het als middel bij kwalen
zoals bij reumatische aandoeningen.

Ze maakten daarvoor compressen met
hete mosterd die ze op de gezwollen
gewrichten legden. Dat verlichtte de pijn.
De Romeinen gebruikten het ook in hete
voetbaden tegen vermoeidheid.

Mosterdregels
In de dertiende eeuw had de Franse stad
Dijon het alleenrecht op mosterd. Dijon
wordt nog steeds beschouwd als het
mosterdcentrum van de wereld. Aan het
hof van de paus in Avignon was mosterd
zo’n geliefd product dat Paus Johannes
XXII zijn neef benoemde tot ‘Grand
Moutardier du Pape’, oftewel: Grote
Mosterdmaker van de Paus. Er kwamen
steeds meer regels voor het maken van
mosterd. In de zestiende eeuw werd er
met regelgeving voor gezorgd dat vervuiling niet meer kon optreden.
Alle materialen die nodig waren voor het
produceren van mosterd moesten vanaf
die tijd schoon zijn. In 1658 kwamen er
regels die de mosterdproducenten moesten beschermen en het werd een overtreding als je zomaar mosterd maakte.
Ondanks de wijdverbreide acceptatie van
mosterd en de regels voor de productie,
verminderde de populariteit in het begin
van de achttiende eeuw in Europa. In
Parijs werden er nog goede zaken gedaan,
maar over het algemeen was de interesse
verdwenen, deels door de nieuwe specerijen die beschikbaar kwamen uit
Amerika en het Verre Oosten.

Eeuwenoud ambacht
Van Blokland weet veel over de geschiedenis van mosterd en mosterd maken.
Zelf kwam hij ermee in aanraking toen
hij zijn vrouw ontmoette. De mosterdmakerij was destijds van Marjans vader.
Rokus had rechten gestudeerd en werkte
vijf jaar als advocaat, maar hij raakte
meer en meer betrokken bij het familiebedrijf en kwam in de ban van het mosterd maken. Zo kwam het dat hij besloot
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het vak van zijn schoonvader te leren en
het bedrijf samen met zijn vrouw over te
nemen.
‘Mosterd maken is een eeuwenoud
ambacht’, zegt hij. ‘De Romeinse legioenen onder Julius Caesar namen de mosterd mee naar Frankrijk en andere bezette gebieden. In Nederland komt het
woord mostaard al sinds 1240 voor. In die
tijd verbouwden boeren en landbouwers
vaak mosterd voor eigen gebruik. Mosterd werd veelal thuis gemaakt. Het is
een vrij makkelijk procedé.’
Hij laat zien hoe dat vroeger ging. Hij
pakt een houten nap en een grote ronde
gietijzeren kogel. ‘De mosterdzaadjes legde men even in de zure wei, of in de karnemelk wat veel gedaan werd in Giethoorn en omstreken. Daarna gingen ze in
een gietijzeren pan of in zo’n houten nap
die men tussen de knieën hield.’ Hij doet
het voor. ‘Door de schaal heen en weer te
walsen rolt de kogel over het zaad en plet
het.’ Meteen raakt de lucht gevuld met de
scherpe kruidige geur van mosterd.

Mosterd na de maaltijd
‘Vooral op het platteland werd er thuis
mosterd gemaakt’, zegt Van Blokland.
‘Men at vroeger veel mosterd bij het eten.
Het eten was vooral in de winter vrij eentonig en het was een goede smaakmaker,
die het vlees bovendien malser maakte.
Het gaf de jus en de gerechten een vollere smaak zonder de smaak van het eten
te overheersen. Omdat veel mensen op
het land werkten en vette dingen aten
als reuzel, spek, balkenbrij en stamppot,
namen ze er mosterd bij. Dat heeft namelijk een vetafbrekende werking. Rookworst vráágt bijna om mosterd. Niet voor
niets is het spreekwoord: ‘Iets komt als
mosterd na de maaltijd’. Mosterd moet je
bij het eten nemen, anders heeft het
geen zin.’
Ondanks het feit dat mosterd gemakkelijk zelf te maken was, ontstonden er op
verschillende plaatsen mosterdfabriekjes. Ook in Nederland. In de loop van de
zestiende eeuw had je op verschillende
plaatsen in ons land mosterdmolens
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Doesburgsche mosterdsoep

waarin met behulp van de windkracht
op molenstenen het mosterdzaad ﬁjngewreven werd. Ook gebruikte men treden handmolens. Tredmolens werden
aangedreven door een hond. Die hond
zette dan een raderwerk in beweging die
de bovenste molensteen deed draaien.
Dat soort molens werd vroeger ook veel
gebruikt voor het karnen van melk en
boter. Er waren ook wel rosmosterdmolens waarbij een paard een grote spil
in het rond trok. Op den duur werden
paarden en honden vervangen door elektriciteit.

Benodigdheden:
– 200 gram mager gerookt spek, liefst
biologisch
– 3 eetlepels Doesburgsche mosterd
– 1 prei
– 1 ui
– 0,5 liter melk
– 0,5 liter water
– 40 gram boter
– 60 gram bloem
– peper
– eventueel room

Snijd het spek in kleine blokjes, snipper de ui en snijd de prei ﬁjn.
Smelt de boter in de pan en voeg het spek en de ui toe.
Laat het zachtjes uitbakken zonder dat de ui verbrandt. Voeg de
bloem toe en roer het mengsel glad. Laat het even garen zonder
dat de bloem verkleurt.
Voeg dan al roerend voorzichtig water en melk toe en laat het
geheel doorkoken tot de soep licht gebonden is.
Voeg vervolgens de mosterd en eventueel de room en peper naar
smaak toe.
Roer de soep glad en kook deze even door.
Voeg vlak voor het serveren de prei toe.

Ligger en loper
De molen die Rokus en Marjan van
Blokland bij de Doesburgsche Mosterden Azijnfabriek gebruiken is een ouderwetse van twee molenstenen die wordt
aangedreven door een elektrische motor
op zolder. Die brengt de bovenste molensteen, de loper, in beweging zodat hij
over de onderste molensteen, de ligger,
‘loopt’. In het gat in het midden giet Van
Blokland met een grote lepel het mengsel van geel en bruin zaad dat 24 uur
geweekt is in azijn die ook volgens eigen
recept wordt bereid. Van Blokland: ‘Azijn
of een andere zurige vloeistof zoals wei
of wijn, bevat een enzym dat de etherische oliën in de zaadjes vrijmaakt. Het
moet rustig op elkaar inwerken in houten vaatjes die koel en donker worden
weggezet.’ Terwijl de bovenste steen in
beweging komt, wordt het zaad tussen
de twee stenen gemalen. Later volgt de
tweede persing, maar volgens Van Blokland is het af te raden daarbij aanwezig
te zijn, aangezien de stoffen die daarbij
vrijkomen een tien keer zo sterk effect
hebben op de traanklieren als uien.
De mosterd komt terecht in een goot en
vervolgens in een trechter.

Mosterdveldje
Het zaad voor Doesburgsche mosterd
komt uit Canada. In Nederland wordt er
nog wel wat mosterdzaad verbouwd,
maar niet meer zoveel als vroeger. Soms
zie je nog wel eens een veldje staan. Het
lijkt sprekend op koolzaad, want het
bloeit met dezelfde felgele kleur. Alleen
bloeit het later dan koolzaad.

Vroeger hadden boeren vaak een klein
stuk van hun veld ingezaaid met mosterd voor eigen gebruik. Maar tegenwoordig zijn ze er niet zo gek meer op,
omdat deze groeit als onkruid en met
dezelfde frequentie terugkeert. Vandaar
dat het niet goed past in de wisselteelt
die in Nederland veel wordt toegepast.
Wel gebruiken veel boeren het als groenbemester ter verbetering van de structuur van de grond.

Doesburgse mosterdpotten
Hoewel er ook in andere steden mosterdmolens en mosterdmakers waren, staat
Doesburg al honderden jaren bekend als
mosterdstad. Doesburgers gaan niet voor
niets door het leven onder de bijnaam
‘mosterdpotten’. In 1825 verscheen het
Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen en daarin staat Doesburg
omschreven als: ‘eene welversterkte vesting, heeft vier poorten en 2350 inwoners,
die meestal in den veeteelt, de landbouw
en ook wel in den koophandel, voor welke zij zoo wel gelegen is, hun bestaan
vinden, alsmede voor haare mostaard,
welke wijd en zijd verzonden wordt’.
J.W. Petersen stuitte in zijn onderzoek
naar Doesburgse mosterdmolens op het
grote aantal katholieke mosterdmakers
en vermoedt dat dit wellicht te maken
heeft met het gebruik mosterdsaus bij de
vis te serveren op vrijdag.

‘Veel eerder al werd er in Doesburg mosterd gemaakt’, zegt Rokus van Blokland.
‘Al in 1457 werd dat gedaan door ene Gosse Momme. Dat blijkt uit het toenmalige
register voor boetstraffelijke zaken. In die
tijd waren er dus veel meer mosterdmakerijen in de stad. In 1850 waren er
nog zes.’

Doesburgsche Stoommosterdfabriek
De oudste vermelding van de huidige
fabriek stamt uit 1806. In het oudste
Doesburgsche patentenregister staat
Jacobus Jacobs in dat jaar vermeld als
‘mosterdfabrijkeur’. Hij maakte mosterd
met de handmolen. ‘De fabriek heeft
sindsdien heel wat eigenaars gekend’,
zegt Van Blokland. ‘Ene Lebbink nam de
fabriek van Jacobs over en toen hij in 1857
overleed, ging de zaak over naar zijn
twee dochters. Zij verkochten de fabriek
twintig jaar later op hun beurt aan hun
buurman en winkelier Marinus Jansen.
Die verkocht de zaak in 1900 aan de Velpse stadhoudersknecht Jan Burgers. Hem
was het aanvankelijk alleen om het pand
te doen. Maar later komt hij toch ook als
mosterdmaker in het bevolkingsregister
voor. Toen hij een op het stedelijk gasnet
aangesloten gasmotor van 1 PK geïnstalleerd had waarmee de molen werd aangedreven, noemde hij zijn mosterdfabriek ‘Doesburgsche Stoommosterd-

fabriek’. Burgers verkocht zijn mosterd in
de bekende Keulse stenen potjes.’
Van Blokland pakt er zo’n potje bij en laat
de initialen zien: ‘JBD’ staat erop: Jan Burgers Doesburg. ‘Dit soort potjes werd
afgesloten met varkensblazen’, zegt hij.
‘Die werden nat om het potje gespannen
en vastgeknoopt met een touwtje. Als
het vel opdroogde deed het dienst als een
goed sluitend deksel.’

Mosterdventers
In de tijd van Jan Burgers werd de Doesburgsche mosterd tot in de wijde omtrek
van de stad met paard en wagen verkocht door speciale mosterdventers. Door
de technologische vooruitgang werd de
gasmotor op den duur vervangen door
een elektrische motor. Van Blokland: ‘In
1932 deed hij de zaak over aan zijn zoon
die niet alleen mosterd, maar ook azijn
begon te maken die hij gebruikte om de
mosterdzaadjes in te weken. In 1947 werd
de fabriek overgenomen door Van der
Laan en die verkocht de fabriek in 1967
vanwege zijn hoge leeftijd aan Gerrit
Kuperus, mijn schoonvader.’
Inmiddels waren alle andere mosterdmakers in Doesburg verdwenen. Na de
Tweede Wereldoorlog had de technologische ontwikkeling zo’n grote vlucht
genomen dat veel ambachtelijke mos-

terdmakers het hoofd niet boven water
hadden kunnen houden. Bovendien deed
de toenemende concurrentie van de
uiterlijk verﬁjndere kunstmosterd uit de
fabriek ook een duit in het zakje.

Eenvoud van het recept
Rokus van Blokland vult een aantal stenen potjes voor de winkel af met een
ouderwets afvulapparaat. Hij leerde het
vak van zijn schoonvader en bereidt de
mosterd nog steeds volgens dat oude
recept dat van eigenaar op eigenaar
overging. ‘Doesburgsche mosterd is
uniek vanwege de eenvoud van het
recept’, zegt hij. ‘Desondanks is het niet
gemakkelijk te kopiëren, want de verhouding bruin en geel zaad en de bereidingswijze van de azijn blijven geheim.’
Zelf eet hij dagelijks mosterd. Bij de maaltijd, net als vroeger. Bij vlees, bij stamppot, op brood met kaas. Of hij wel eens
andere mosterd eet? ‘Eigenlijk nooit. Er
gaat gewoon niets boven Doesburgsche
mosterd’, zegt hij. ‘Ik hoop dit nog heel
lang te mogen doen. Ik heb in al die jaren
nooit spijt gehad dat ik me tot mosterdmaker heb laten omscholen. Ik vind het
bijzonder om dit vak via de fabriek en
het museum voor de toekomst te
t
bewaren.’ ■
Meer informatie:
www.doesburgschemosterd.nl
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Tastbare herinneringen

g assieraden, tastbare
herinneringen uit de
collectie van DELA.

Veel mensen kennen het gevoel dat hen overvalt als zij na
het overlijden van vader of moeder het huis van hun ouders
moeten leegruimen. Alle oude voorwerpen die door je handen gaan zijn verbonden met herinneringen, soms nog met
je eigen jeugd. De klompen die opa altijd droeg in de tuin en
die je moeder heeft geërfd van haar vader, de tafel waaraan
altijd gekaart werd, het bijzondere schilderij waarop het
geboortehuis van je moeder staat, dat zolang als je weet
altijd in de kamer hing, de kerststal van vroeger, verbonden
met heel veel dierbare herinneringen. Een deel zal
moeten worden opgeruimd, je hebt er geen
plaats voor in je eigen huis. Andere dingen
wil je bewaren, zoals de kerststal die je nu
zelf een plek geeft in de eigen kerstviering,
thuis in je gezin. De beeldjes zijn niet
helemaal ongeschonden meer. Je herinnert je dat opa, die huisschilder was,
al in de jaren zeventig de beeldjes van
je ouders ooit opnieuw heeft beschilderd zodat ze er weer als nieuw uitzagen. Die herinneringen zijn
eigenlijk nog belangrijker dan
de kerststal zelf. Ze voeren je
terug naar je jeugd, toen je
samen met je ouders kerstmis vierde. Die herinnering gaat nooit verloren.

Coöperatie DELA heeft zich gespecialiseerd in het een plaats
geven van herinneringen. Bij DELA valt het onder een goede
nabestaandenzorg. Een uitvaart heeft niet alleen een praktische kant, ook emoties horen erbij en dan vooral het verdriet
van de nabestaanden. DELA heeft verschillende vormen
bedacht waarin nabestaanden de herinnering aan de overlevende levend kunnen houden. Met behulp van de voorwerpen die DELA aanbiedt in haar assortiment kun je heel
goed de gewoonten en gebruiken rondom de dood, zoals die
tegenwoordig in zwang zijn, laten zien.
Onder de titel Tastbare herinneringen heeft DELA
er een brochure aan gewijd, die op de site downloadbaar is. Deze brochure geeft een brede
dwarsdoorsnede aan wat tegenwoordig
mogelijk is aan verschillende soorten
rouwsieraden en biedt daarmee een aardig inzicht in de uitvaartcultuur anno
2011. Tastbare herinneringen die in de
brochure aan bod komen zijn onder
meer urnen, assierraden, glasrelieken
en, voor mij iets nieuws, vingerafdruksieraden.

Van urn tot assieraad

Sommige voorwerpen kunnen
bogen op een betrekkelijk lange
traditie, zoals bijvoorbeeld de
urnen, die in Nederland in
zwang kwamen aan het begin
van de twintigste eeuw toen in
1914 voor het eerst sinds eeuwen
weer iemand op Nederlandse
bodem gecremeerd werd. In crematorium Velsen, lange tijd het enige
i Een vingerafdruksieraad
crematorium in Nederland, is de urn
bewaard gebleven. Het is een koperkleurige
Tekst Albert van der Zeijden
kelkbeker met deksel, met daarop de naam gegraFoto’s DELA
veerd van C.J. Vaillant, een bekende arts in Schiedam
en één van de voorvechters van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Decennialang werden urnen
betrekkelijk eenvoudig vormgegeven. Ze werden bijgezet in
Ik zal je nooit vergeten
een crematorium of de as werd uitgestrooid op een speciaal
Ook voorwerpen die herinneren aan het overlijden, koester
daarvoor gereserveerd veld. Toen, in 1991, in de wet werd
je als een kostbare nalatenschap. Bij katholieken ligt bijvoortoegestaan dat nabestaanden de as mee naar huis mochten
beeld tijdens de uitvaartdienst altijd een kruis op de kist, dat
nemen, veranderde ook de vormgeving van de urnen.
meestal door één van de kinderen na aﬂoop naar huis
Je kunt het ook aﬂezen aan de brochure van DELA , waarin
wordt genomen (een kruis met corpus mag niet met de kist
urnen in alle vormen en materialen te bestellen zijn. Aan de
de grond in, een kruis mag je niet begraven). Andere voorbuitenkant zijn ze niet altijd meer herkenbaar als een tradiwerpen hebben vooral een herinneringsfunctie, een foto
tionele urn. DELA heeft bijvoorbeeld een kleurrijke diabolo
van de overledene of anders een herinneringssieraad waarin de aanbieding, gemaakt van kunststof en ook geschikt
in iets van de overledene is verwerkt. Rouwsieraden zijn
voor buiten. Je kunt hier duidelijk zien dat een verandering
tegenwoordig heel populair, wéér populair moet je zeggen:
in de Wet op de Lijkbezorging geleid heeft tot allerlei
ook in de negentiende eeuw waren ze al in de mode.
nieuwe tradities.

Vasthouden van
wat dierbaar is
Als iemand overlijdt, dan resteert nog slechts een herinnering. Deze herinnering wordt vaak verbonden
met tastbare voorwerpen. Dat kan gaan om voorwerpen die tijdens het leven al met de overledene
verbonden waren, zoals bijvoorbeeld de leunstoel van opa die naar een kleinkind is gegaan dat net op
kamers is gaan wonen. Het kunnen ook voorwerpen zijn die naar aanleiding van het overlijden zijn
gemaakt, een herinneringssieraad bijvoorbeeld of een persoonlijk vormgegeven urn. Coöperatie DELA
heeft zich erin gespecialiseerd.
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h Het haarwerkje van Maria Leerintveld
eld

Herinneringen
zijn sterker dan
de dood.

Collectie: Uitvaartmuseum Tot Zover
r

j Dodenmasker Godert van Reede
Collectie: Kasteel Amerongen

In de negentiende eeuw gebeurde dit veelvuldig. Toen werd
haar van de overledene verwerkt in de zogenoemde haarwerkjes, haarschilderijtjes met bijvoorbeeld een kerkhofvoorstelling waarbij in de takken van de boom haar van de
overledene was verwerkt. Ook kwam het wel voor dat haar
van een overledene werd verwerkt in een horlogeketting,
natuurlijk in stemmig zwarte kleuren. Wat dat betreft is een
oude traditie nieuw leven ingeblazen.

Vingerafdruk

Naast urnen in allerlei vormen kan de as ook worden
bewaard in speciaal daarvoor gemaakte glasrelieken. Het
lijkt soms wel dat alles geoorloofd is en mooi, als het maar
niet teveel op een urn lijkt. Een klassieke urn is voor nabestaanden toch teveel verbonden met de dood terwijl men
liever de herinnering voorop wil stellen in een wat lieﬂijker
vorm. Al lang niet meer bijzonder zijn tegenwoordig ook de
assieraden, van een prachtig vormgegeven hartje, dat je in
een ketting om je hals kunt dragen, tot een eenvoudig rond
buisje. As kan zelfs verwerkt worden in een oorsieraad,
zodat je de overledene altijd dichtbij weet.

Geheel nieuw is dat een vingerafdruk van de overledene
bijvoorbeeld verwerkt wordt in een hanger aan een ketting.
Na het overlijden wordt een vinger van de overledene in een
bolletje was geconserveerd. Een edelsmid maakt er een
mooi sieraad van, waarvan het belangrijkste is dat het een
heel persoonlijke herinnering is. Elke vingerafdruk is per slot
van rekening uniek. Wat voor de één misschien wat confronterend kan zijn, is voor de ander juist een mooie gedachte. In de negentiende eeuw en eerder ging men daarin nog
veel verder. Uit die tijd kennen we het zogenoemde dodenmasker, een afgietsel van het gezicht, gemaakt van was of
gips om zo de identiteit van de overledene vast te houden.
Heel bekend is bijvoorbeeld het dodenmasker van Goderd
Adriaan van Reede (1621-1691), in was, dat bewaard wordt in
de collectie van Kasteel Amerongen. De edelman staat er
nota bene op met zijn ogen geopend, om zo de herinnering
aan een levende Goderd vast te houden.

i Urnen zijn er in vele vormen.

er nog geen fotograﬁe was, was dit een manier om de levende beeltenis te bewaren van een bekende ﬁguur, bijvoorbeeld een componist of een schrijver. Het waren vooral
kunstenaars van wie een dodenmasker werd gemaakt. Later
in de negentiende eeuw zou het dodenmasker meer en
meer vervangen worden door een foto van de overledene,
gemaakt op diens doodsbed, de zogenoemde postmortemfotograﬁe die toen heel populair werd. Wat kan er beter de
herinnering aan een overledene vasthouden dan een foto?
Ondanks de nieuwe openheid rondom de dood vinden wij
postmortemfoto’s tegenwoordig wat eng, net zoals de
levensechte dodenmaskers uit de negentiende eeuw, of
uit een eerdere periode.

Wat blijft er van mensen over?
Teruggaand op vroeger is het idee dat in de herinneringssieraden ook wel haarlokken van de overledene worden
bewaard. Dit is minstens zo persoonlijk als een assierraad.
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Het was zaak om het dodenmasker direct na het overlijden
te maken, opdat het gezicht zo goed mogelijk bewaard
wordt zoals het was, als ware het nog levend. In een tijd dat

We hebben gezien dat er verschillende manieren zijn om de
herinnering aan een overledene levend te houden. Een herinneringssieraad met een haarlok of met as van de over-

ledene is een heel persoonlijk aandenken aan iemand die is
overleden. Dit geldt ook voor een vingerafdruk, uniek en dus
heel persoonlijk. Herinneringen kunnen echter ook verbonden zijn met objecten die oorspronkelijk nooit bedoeld
zijn als herinnering, maar door het overlijden dat wel zijn
geworden. De oude schaatsen van je moeder, de klompen
van opa die je nu zelf gebruikt als je gaat tuinieren, een
oude paaskaars of een oude strijkplank die je zelf toevallig
goed kunt gebruiken. Wat maakt het dat sommige dingen
bewaard blijven en andere niet? Hoe lang blijft de herinnering levend?
Keren we weer terug naar het huis van de ouders dat moest
worden leeggeruimd toen de langstlevende overleed. Zeker
bij de grote stukken, een bankstel, een linnenkast, geldt: heb
ik er plaats voor of niet? Kinderen hebben vaak al een eigen
bankstel. Kleinkinderen zijn dan vaak een uitkomst, zeker
als ze net op kamers gaan wonen omdat ze gaan studeren
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en dan wat meubels heel goed kunnen gebruiken. De voorwerpen hebben dan eerst en vooral een gebruiksfunctie,
hoezeer er ook herinneringen mee zijn verbonden. Zodra de
bank is versleten wordt hij alsnog weggegooid. Sieraden
lijken een betere kans op overleven te hebben. Niet alleen
zijn ze compacter en daardoor gemakkelijker op te bergen,
ze zijn ook geschikter als herinneringsobject. Terwijl ze ook
nog minder breekbaar zijn en daarom langer de tand des
tijds doorstaan.

de. Het kwam slechts nog wat luguber over. Wat ermee te
doen? Oud was het wel en als je niet weet wat het is, dan
neem je het mee naar Kunst en Kitsch, waar de deskundige
een uitgebreid verhaal vertelde over de geschiedenis van
het gebruik om een haarwerkje te maken ter herinnering
aan een overledene. Het haarwerkje bleek een bijzonder
object, dat zeker waard was om in een museum te bewaren.
In het Uitvaartmuseum in Amsterdam zijn diverse voorbeelden van haarschilderijen bewaard gebleven.

Om te overleven dienen de voorwerpen een plek te krijgen
in het dagelijks leven van een nieuwe generatie. Voor een
deel heel praktisch: bijvoorbeeld de stoel van opa die een
student krijgt van zijn ouders omdat hij zelf geen nieuw
meubilair kan kopen. Voor een ander deel, soms, met een
uitgesproken herinneringsfunctie: je bewaart het omdat het
je doet herinneren aan iemand die is overleden. Maar voor
beide geldt, zowel voor het praktische als voor het herinneringsmotief, dat in laatste instantie altijd de vraag is: heb ik
er nog wat mee of niet? Als het antwoord ja is, dan bewaren
we het. Anders gooien we het weg.

Maar de oorspronkelijke herinneringsfunctie was verloren
gegaan, omdat er geen mensen meer waren met eigen herinneringen aan de overledene die in het haarwerkje herdacht werd. Dergelijke persoonlijke herinneringen gaan
meestal niet langer mee dan drie, maximaal vier generaties.
Je opa heb je nog meegemaakt, een enkele keer je overgrootvader. Maar veel verder terug gaat de menselijke herinnering niet. Op een bepaald moment verdwijnen herinneringen deﬁnitief in de vergetelheid. Het is de tijdelijkheid van
herinneringen, dat het onderwerp ook iets melancholieks
geeft. Alles is vergankelijk, ook herinneringen. Een mens is
verdwenen, een leven of een tijdvak is
afgesloten. Het geldt ook voor
herinneringsobjecten.
Ze kunnen de herinnering lang
levend houden.
Maar op een
bepaald moment is
het voorbij, voor ons
allemaal en voor iedereen. Onze naam staat
dan nog slechts geschreven in de palm van Gods
t
hand. ■

In herinnering
Een tastbare herinnering doet je
nadenken over het
spanningsveld tussen
herinnering en vergankelijkheid. Bij Kunst
en Kitsch zag ik ooit een
oud negentiende-eeuws
haarwerk, dat in huis op zolder was beland. Het was een
prachtige tekening van een
begraafplaats, vervat in een
donkere lijst. In de tekening
was heel veel haar van de overledene verwerkt. Het was een
prachtig aandenken, dat ooit,
ongetwijfeld, een prominente
plaats had in de huiskamer.
Toen de kinderen zelf overleden, en de herinnering
begon te vervagen aan de
persoon die in het haarwerkje werd herdacht, verhuisde het haarwerkje
naar de zolder. Het werd
nooit weggegooid, maar
voor latere generaties werd
de persoonlijke betekenis
minder en minder. Uiteindelijk
wist niemand van de familie nog
wat de tekening eigenlijk beteken-
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Woorden die kracht geven
'Rouw is een land waar niemand de weg kent.'
Leo Fijen vroeg aan nabestaanden welke woorden of teksten kracht en troost bieden om verder te gaan na het verlies van een dierbare.
Dezelfde vraag stelde hij aan belangrijke rouwdeskundigen. Zij kozen ieder vijf gedichten uit en lichten
en
die toe met een persoonlijk verhaal. Het resultaat iss
een prachtig boek met ontroerende verhalen en
gedichten die houvast bieden.
Leo Fijen, Leven met de dood. Woorden die
kracht geven (Uitgeverij Ten Have 2011)
ISBN 978 90 259 0022 9

Kostbare kleinoden
K
Het Streekmuseum Krimpenerwaard
heeft in de afgelopen veertig jaar een
kostbare collectie siervoorwerpen bijeeng
gebracht. Het zijn met grote precisie en vakman
manschap vervaardigde objecten, zoals toilet- en
naaiger
naaigerei, sieraden, doosjes, bestek en schrijfartikelen.
Met liefde en respect voor het materiaal zijn schitterende
details aangeb
aangebracht op de merendeels kleine gebruiksvoorwerpen.
Kostbare kleinoden iis tot en met 4 februari te bezoeken in het Streekmuseum Krimpener
Krimpenerwaard, IJsseldijk 315 in Krimpen aan de IJssel
(www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl)
www.streekmuseum

Lingerie
Ondergoed vertelde
lange tijd iets over
de sociale positie
van de drager. Rijke
mensen
men
droegen onderkleding, simpele boeren en arme
mensen droegen niks onder hun kleren. In de tentoonstelling Lang Leve Lingerie wordt de opkomst van de lingerie
(damesondergoed) uitgelegd. Jarretels,
korsetten, bh’s en de linnenuitzet.
Gertruida (1857), Elisabeth (1907), Antje
(1945) en Ida (1973) laten zien welke lingerie er in hun tijd gedragen werd. Gluur in
een paskamer, kijk onder een rok, ervaar
zelf hoe een korset zit en voel aan de verschillende stoffen en materialen die door
de jaren heen in lingerie gebruikt werden.
Lang Leve Lingerie is tot en met 5 augustus te zien in Museum van de Vrouw, Plats
1 in Echt (www.museumvandevrouw.nl)

Wanneer werd de kunstijsbaan uitgevonden?

g de diabolo, een
kleurrijke urn
gemaakt van
fiberglas.

Rond 1840 schijnt er in Londen al een klein ijsvloertje te zijn geweest, een glacarium. In 1851
kreeg de Amerikaanse arts John Gorrie patent op zijn ijsmachine. Hij gebruikte ijs bij de
behandeling van patienten die koorts hadden. Zijn compressiekoelmachine werkte op lucht
en kon in een bassin bij – 7 °C ijs maken. In Engeland en op het platteland van Europa kreeg
men belangstelling voor de compressiekoelmachine. Dat had nog een aantal uitvindingen
tot gevolg. Eén daarvan was van de Engelsman dr. John Gamnee. Hij pompte afgekoelde
glycerine door een net van elliptische koperen buizen. Daardoor ontstond in 1876 de eerste
kunstijsbaan in Chelsea. Op de wanden waren winterlandschappen geschilderd. In navolging
van Chelsea ontstonden er overal in Europa kleine overdekte ijsbaantjes met namen als
‘Palais de glace’. In het begin waren deze ijspistes nog klein, maar al gauw werden het
ijspaleizen.
In 1934 kreeg Amsterdam Oost aan de Linneausstraat de eerste kunstijsbaan in Nederland. Maar er kwamen te weinig bezoekers
om de baan open te houden en deze werd in 1940 gesloten. De wethouder verklaarde tegenover de gemeenteraad: ‘De zaak is mislukt, want het is gebleken dat het grootste deel van de wedstrijden niet kon doorgaan, omdat het regende, zodat het ijs niet goed
was, wijl er een laagje regenwater op stond, en de menschen niet kwamen, om in de open lucht naar een wedstrijd te kijken’.
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Tekst Janneke van der Veer
Foto’s Stichting IJszeilen Gouwzee
en Nationale Beeldbank

Een Nederlandse uitvinding

Met een boot over een ijsvlakte zeilen, ofwel ijszeilen, is een Nederlandse uitvinding uit circa 1600.
De ijsschuit bleek niet alleen aantrekkelijk voor recreatief gebruik, maar ook als vervoermiddel.
Tegenwoordig wordt het ijszeilen vooral beoefend door mensen met een passie voor snelheid, kou
en wind. Monnickendam aan de Gouwzee geldt daarbij als hét Nederlandse centrum.
24
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verzameling ijsschuiten van Wim van Acker uit Lansmeer.
Een groot deel van deze schuiten was afkomstig uit Monnickendam. Met behulp van sponsors en de gemeente
Monnickendam kon de Vereniging Oud Monnickendam de
collectie aankopen. De vervolgens opgerichte Stichting IJsschuiten Gouwzee kreeg de verantwoordelijkheid voor het
beheer van de ijsschuiten. Daarnaast stelde de stichting zich
het verzamelen, aankopen en restaureren van andere tra-

g ‘Seylende Ysschuyt’, ets toegeschreven aan Claes Jan
Visscher (1586-1652)
i Vroeger waren sommige
plaatsen alleen per ijsschuit
bereikbaar.
h Vooral het snelheidsaspect
spreekt de huidige generatie
ijszeilers aan.
g IJsschuiten voor de Markense vuurtoren, die het Paard
van de Marken wordt
genoemd.

Na de Slag bij Nieuwpoort in 1600 kwam de werktuigbouwkundige Simon Stevin (1548-1620) op het idee om een wagen
met een zeil te bouwen. Hij legde het plan voor aan Prins
Maurits, destijds stadhouder van Holland en Zeeland, aan
wie Stevin sinds 1593 privélessen wiskunde gaf. Tevens
diende Stevin als ingenieur in het leger van de prins.
Maurits, die veel waardering voor Stevin had, zag wel wat in
het voorstel en liet de zeilwagen op zijn kosten bouwen.
De eerste rit met het nieuwe voertuig werd in februari 1602
gemaakt. Met een toen ongekende snelheid van 50 km per
uur werd over het strand in twee uur de afstand Scheveningen – Petten afgelegd. Na die eerste tocht gebruikte Maurits
de zeilwagen nog vele malen om zijn gasten mee te
vermaken.
Uit deze strandwagen is in Nederland de ijsschuit ontstaan.
De Nederlandse uitvinding waaide vervolgens over naar
Amerika en de Baltische Staten. De eerste ijsschuiten kenden een eenvoudige opbouw: boten, voorzien van een mast,
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op een brede houten balk van ongeveer dezelfde lengte met
op de beide uiteinden een soort schaatsen gemonteerd, die
lopers worden genoemd. Dergelijke houten ijsschuiten hadden een gewicht van tussen de 300 en 500 kg. Desondanks
kon men er, afhankelijk van de wind en de kwaliteit van het
ijs, hoge snelheden mee bereiken. De eerste ijsschuiten, vaak
rijk versierd met houtsnijwerk, waren vooral het bezit van
welgestelde mensen. Net als prins Maurits gebruikten ze de
ijsschuit voor recreatief vermaak. Eén van de eerste Nederlandse ijsschuiten is te zien op een kopergravure van
Christoffer van Sichem uit 1605.

Stichting IJsschuiten Gouwzee
‘Tegenwoordig hebben houten ijsschuiten nog vooral cultuurhistorische waarde’, aldus Ton Meijer, bestuurslid van
Stichting IJsschuiten Gouwzee te Monnickendam. ‘Net als in
de zeventiende eeuw wordt er uitsluitend recreatief mee
gezeild.’ De Stichting IJsschuiten Gouwzee is in 1991 opgericht. Aanleiding was het op de markt komen van de

ditionele ijsschuiten uit de regio tot doel. Daarbij wordt
ernaar gestreefd dat er zo veel mogelijk met deze schuiten
kan worden gezeild.
Ook verzamelt de stichting documentatiemateriaal over de
oud-Hollandse ijsschuiten, zoals bouwtekeningen, foto’s,
gegevens over de bouwers en eigenaars van de schuiten. De
collectie van de stichting bestaat momenteel uit achttien
schuiten, waarvan de oudste uit 1810 dateert. Het merendeel
van de ijsschuiten is gebouwd in Monnickendam en omgeving, andere zijn afkomstig uit Roelofsarendveen, waar tussen 1890 en 1930 veel schuiten zijn gemaakt.
De meeste historische schuiten, die ondergebracht zijn in
een loods, zijn in de winter op het ijs te zien. Daarnaast kan
de collectie worden bewonderd tijdens de open dagen die
jaarlijks worden georganiseerd.

XV-Monotype, die in 1932 in Estland is ontwikkeld. Sinds
1936 is de ijszeilsport erg populair geworden, vooral ook
omdat de D.N. door handige doe-het-zelvers aan de hand
van een bouwtekening grotendeels zelf kan worden
gebouwd. Daardoor werd het ijszeilen als sport voor een
grotere groep mensen bereikbaar. In 1962 werd de boot in
Nederland geïntroduceerd.
Joop de Boer, die 25 jaar werkzaam is geweest als jachtbouwer en voorzitter is van D.N. IJszeilvereniging Gouwzee te
Monnickendam, is tegenwoordig één van de mensen in
Nederland die deze bouwtekeningen levert. Al op jonge leeftijd was hij hiermee bezig. ‘Ik zat vlak na de Tweede Wereldoorlog op de technische school in Amsterdam-Noord en
maakte daar een kruis van hout met schaatsen eronder. Ik
wilde ermee op het ijs, maar dat werd niks. Alleen mijn
hond kon erop en ik moest erachter schaatsen.’ Daarna hield
hij zich jarenlang met de gewone zeilsport bezig, totdat in
1971 de watersportvereniging in Monnickendam gevraagd
werd om op de Gouwzee de wedstrijden om het Europese
Kampioenschap ijszeilen te organiseren. Dat bleek nog een
lastige klus. ‘Het EK zou op 28 januari plaatsvinden en op 24
januari lag er nog totaal geen ijs, terwijl de ijszeilers uit Estland en Rusland al onderweg waren’, vertelt De Boer, ‘Gelukkig begon het de 25ste toch te vriezen en kon de wedstrijd
doorgaan. Er waren 102 deelnemers en alles bij elkaar was
het een groot succes.’
Bij die gelegenheid ging hij voor het eerst zelf het ijs op met
een boot. ‘Ik vond het fantastisch en ben meteen mijn eigen
D.N. gaan bouwen.’ Er kwamen toen meer ijszeilers in Monnickendam. Om wildgroei te voorkomen en alles te structureren is toen de D.N. IJszeilvereniging Gouwzee opgericht.
‘We begonnen met acht leden, nu zijn het er 74.’ Alle leden
hebben zelf een D.N., waarvan De Boer er zo’n vijftig heeft
ontworpen en samen met de betreffende leden heeft
gebouwd. Daarnaast bouwt hij ook boten met een knipoog
naar de historische ijsschuiten. Een voorbeeld is de ‘Rojem’,
een naam die afgeleid is van ‘rooi ‘m’, wat Bargoens is voor
‘houd hem in de gaten’. Bijzonder aan de Rojem is dat de
boot zowel op het ijs als op het water kan zeilen.

Drie keer de windsnelheid
The Detroit News
De ijszeilboot die thans vooral wordt gebruikt, zowel voor
recreatie als voor de wedstrijdsport, is de zogenaamde D.N.,
een naam die is afgeleid van The Detroit News, de Amerikaanse krant die in 1936 een ontwerpwedstrijd voor ijszeilboten uitschreef. In vergelijking met de traditionele houten
schuit is de D.N. met zijn 65 kg een lichtgewicht. Om met
deze boot te kunnen zeilen moet het ijs een dikte van zes
centimeter hebben, terwijl voor de oud-Hollandse schuit
zeker tien centimeter is vereist. Behalve de D.N. zijn bij het
ijszeilen nog enkele andere klassen bekend, zoals de

Bij het ijszeilen ligt de gemiddelde snelheid op 60 km/uur.
‘Sommigen zeggen wel 100 km te kunnen halen’, vertelt
Joop de Boer, ‘maar dat zijn indianenverhalen. Een heel
enkele keer wordt zo’n snelheid gehaald. IJszeilen is overigens veel sneller dan waterzeilen. Bij ijszeilen wordt maar
liefst drie keer de windsnelheid bereikt.’ Bij dergelijke snelheden is het in acht nemen van ieders veiligheid erg belangrijk. ‘Van onze leden verwachten we dat ze zich aan de regels
houden’, aldus De Boer, ‘zo niet, dan sturen we ze het ijs af.’
De belangrijkste regel is de voorrangsregel: bakboord heeft
voorrang. ‘Daarnaast is van belang dat er ruimte wordt
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gegeven bij de wal en bij wakken. En je moet rekening houden met schaatsers. Zij hebben altijd voorrang.’
Met het oog op de veiligheid wordt door de ijszeiler ook speciale kleding gedragen. Om warm te blijven draagt men
thermo-ondergoed en daarnaast een ﬂoater, een enigszins
aangepaste overall met drijfvermogen die op boorplatforms
wordt gebruikt. Belangrijk ook zijn de prikkers. ‘Die draag je
om je nek’, vertelt De Boer, ‘het zijn een soort handvatten
met spijkers eraan. Als je in een
wak terecht komt, kun je die
gebruiken om eruit te kruipen.
Ten slotte zijn goed schoeisel,
handschoenen, bril en een helm
van belang.’
Op de Gouwzee kan ieder jaar
wel een keer gezeild worden.
Door de gunstige ligging en het
ondiepe water is het ijs, als het
eenmaal vriest, gauw voldoende
sterk. Joop de Boer en Ton Meijer,
die beiden ijsmeester zijn, zijn
vrijwel altijd de eersten die met
hun schuiten op het ijs staan.
Als zij voor hun vereniging of
stichting het sein ‘veilig’ geven,
volgen de andere ijszeilers.
Omdat in Nederland de mogelijkheden toch beperkt zijn, gaan
veel Nederlandse ijszeilers voor
de beoefening van hun sport
ook regelmatig naar het buitenland. Vooral op de grote meren
in Zweden zijn in de winter veel
Nederlanders te vinden.

Monnickendam is een
belangrijk ijszeilcentrum.
Al rond 1800 was men er
actief met ijsschuiten.
28

Traditie winter 2011

In de periode 1900-1960 was er van recreatief ijszeilen in
Monnickendam vrijwel geen sprake. ‘Het ijszeilen werd toen
vooral uit pure armoede beoefend’, vertelt Ton Meijer. ‘In
Monnickendam waren nogal wat visverwerkende bedrijfjes.
Als het winter was, lag de afzet helemaal stil. Om toch nog
wat te kunnen verdienen, bouwde men een eenvoudige
schuit waarmee men over het ijs de producten kon vervoeren.’ Ook zijn grootvader bouwde om die reden een schuit.
‘Heel eenvoudig, het ding zag er niet uit’, aldus Meijer, ‘maar
mijn opa kon er toch wat geld
mee verdienen.’ In die tijd probeerde men de verdiensten ook
aan te vullen door toeristen naar
de Gouwzee te lokken. ‘Dat werd
‘runnen’ genoemd. Tegen betaling kon dan een tochtje met
een ijsschuit worden gemaakt.’

i In verschillende oude ABC-boekjes voor kinderen is
bij de IJ een ijsschuit afgebeeld. Collectie: Frits Booy

Voor het aan de andere kant van
de Gouwzee gelegen eiland
Marken was de ijsschuit destijds
’s winters van groot belang voor
het vervoer van post en levensmiddelen. Daaraan kwam een
eind in 1957 toen het eiland met
een dijk met het vasteland werd
verbonden. Begin jaren zestig
van de vorige eeuw werd het
sowieso minder met het ijszeilen op de Gouwzee. Meijer:
‘Vooral na de strenge winter van
1962-1963 moesten er veel schuiten worden gerestaureerd. Er
viel met ijszeilen niet veel geld
meer te verdienen. Sindsdien is
het puur hobby.’

IJszeilen uit armoede

Van vader op zoon

Het is niet zo vreemd dat Monnickendam thans een belangrijk ijszeilcentrum is. Al rond 1800 was men er actief met ijsschuiten. Die waren ’s winters op het Monnickenmeer vooral in gebruik voor het vervoer van brood en andere
goederen van en naar Ilpendam. Al gauw werden de ijsschuiten ook gebruikt voor het vervoer van personen. Halverwege de negentiende eeuw werden er grotere schuiten
gebouwd, die welluidende namen kregen als ‘IJsvogel’ (1843),
‘Prins Hendrik’ (1849) en ‘Voorwaerts’ (1876). ‘Prachtige schuiten’, aldus Meijer, ‘helemaal handwerk, elke schuit is anders.’

Net als Joop de Boer is ook Ton Meijer al vele jaren actief als
ijszeiler. ‘Ik ben ermee opgegroeid’, vertelt hij, ‘het ging bij
ons van vader op zoon. Op verjaardagen ging het altijd over
ijszeilen en motorrijden. Ik ben beide sporten gaan beoefenen.’ In tegenstelling tot De Boer houdt Meijer zich alleen
met de historische schuiten bezig. ‘Op mijn achtste kreeg ik
mijn eigen schuit, eentje uit 1920, ‘Wintervreugd’ geheten.
Ik moest hem zelf bekostigen en betaalde hem wekelijks
van mijn zakgeld af. Nog steeds vaar ik met deze schuit.’

Overigens werd het ijszeilen in de negentiende eeuw ook al
als wedstrijdsport beoefend. Zo werd in 1846 de eerste ijszeilwedstrijd georganiseerd op het Monnickenmeer.
‘Er deden twaalf ijszeilers mee, allemaal afkomstig uit
Monnickendam.’

Een belangrijk verschil tussen de traditionele ijsschuit en
de D.N. is dat de laatste eenpersoons is. ‘In zo’n oude schuit
kun je met meer mensen zitten. De gezelligheid met elkaar
is daardoor ook een belangrijk aspect’, aldus Meijer.
IJszeilen met de D.N. is daarentegen een solistische sport.
‘Het genieten is echter hetzelfde’, beamen beiden, ‘de
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Het geloof in Sinterklaas
Godfried Bomans (1913-1971) werd sterk geboeid door het
fenomeen Sinterklaas. Hij schreef er talloze stukken over en
trad zelfs diverse keren in de schoenen van de goedheiligman.
Bomans’ fascinatie kwam voort uit het veelvuldig lezen van
heiligenlevens, maar ook uit angst voor de man met de witte
baard. Op een cd zijn nu vijf radiocolumns- en fragmenten uit
de periode 1956 tot 1967 opgenomen, waarin Godfried Bomans
zijn mening geeft over Sinterklaas, de heilige Sint Nicolaas en
het geloof in de goedheiligman. Op de cd staat nog niet eerder
uitgebracht materiaal, zoals ‘Sinterklaas op het concilie’.
Het luisterboek Godfried Bomans over het geloof in
Sinterklaas (www.rubinstein.nl , ISBN 9789047611806)

Sinterklaasgeheimen

i IJszeilwedstrijden trekken altijd veel publiek.

snelheid, de kou, de wind, het geluid van krakend ijs – het is
enorm fascinerend.’
Overigens lijkt er bij het moderne ijszeilen een nieuwe D.N.klasse van tweepersoons boten te ontstaan. ‘Ik heb inmiddels zeven van deze boten gebouwd’, aldus Joop de Boer, ‘we
noemen ze de D.M. naar ons lid Dirk Meijer, die met het idee
voor een tweepersoons boot is gekomen. Het is geen ofﬁciele klasse, maar dreigt het wel te worden.’

Mannensport
IJszeilen wordt vooral door mannen gedaan. Zo zijn slechts
drie van de 74 leden van D.N. IJszeilvereniging Gouwzee van
het vrouwelijk geslacht. ‘Er komt nogal wat kracht bij kijken’,
vertelt De Boer, ‘bijvoorbeeld bij de start. Dan moet je de
boot aanduwen en er vervolgens inspringen.’ Behoorlijk wat
kracht is ook nodig bij het vasthouden van de schoot (zeilterm voor touwen). Anders dan bij zeilen op het water
wordt de schoot niet vastgezet. ‘Je moet ze strak in de handen houden. Dat is best lastig als er nogal wat wind staat.’
Gezien de snelheid waarmee het ijszeilen gepaard gaat, lijkt
de sport vooral aantrekkelijk voor jongeren. Toch ligt de
gemiddelde leeftijd bij Nederlandse ijszeilers op zo’n 35 jaar.
‘Voor de meeste jongeren is de wedstrijdsport te kostbaar’,
aldus Joop de Boer, ‘omdat er in Nederland maar weinig ijs
ligt, moet je voor het beoefenen van de sport toch vaak naar
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het buitenland. Het vervoer van de boot en het verblijf kosten natuurlijk wel het een en ander.’

IJszeilvereniging D.N. Nederland
Behalve op de Gouwzee bij Monnickendam wordt er op
meer plaatsen in Nederland aan ijszeilen gedaan, bijvoorbeeld op de Kralingse Plas in Rotterdam, op de Loosdrechtse
Plassen en op de Friese meren.
IJszeilvereniging D.N. Nederland – in 1963 opgericht na de
introductie van de D.N. in Nederland – is de overkoepelende
organisatie van lokale en regionale ijszeilverengingen als
‘Gouwzee’, ‘De Robben’ (Kaag), ‘De Randmeren’ (Elburg) en
‘De Westeinder’ (Aalsmeer). In totaal zijn er zo’n vierhonderd leden.
D.N. Nederland is ook de organisatie die de nummers uitgeeft waarmee alle ijszeilboten zijn geregistreerd. Dit nummer is vermeld op de boot en is als herkenningsteken in het
onderlinge contact gaan fungeren. In e-mailberichten en
andere vormen van schriftelijke communicatie vermeldt
iedere ijszeiler bijvoorbeeld achter zijn naam het registratienummer. ‘Als aardigheid heb ik dat zo’n vijftien jaar geleden
ingevoerd’, vertelt Joop de Boer, wiens nummer 258 is. ‘Dat
nummer is je referentie. Je weet dan meteen met wie je te
t
doen hebt.’ Aan het nummer kent men de ijszeiler. ■
Meer informatie: www.ijszeilen.nl

Het nieuwe boek van Martijn Adelmund biedt een welkome aanvulling
op de sinterklaasliteratuur, zoals die
tot nu toe voorhanden is. Het boek is
vlot geschreven en biedt vele herkenbare verhalen. De kracht van het boek
ligt in de vele praktijkvoorbeelden, die
van binnenuit geschetst worden.
Het boek is dan ook gebaseerd op
interviews met hulpsinterklazen, die
in de praktijk met het bijltje gehakt
hebben en kwam tot stand in
intensieve samenwerking met de
Stichting Vrienden van

Sinterklaas, waarin veel hulpsinterklazen zich verenigd hebben.
Bij een goede sinterklaaspresentatie
komt heel veel kijken. Niet alleen dient
de kleding van de Sint tip top in orde
te zijn, ook de lichaamstaal en het
voorname voorkomen van de Sint
dient goed doordacht te worden. Je
gedrag mag immers geen afbreuk
doen aan het decorum van de
populaire goedheiligman.
goedh
Ook
achter de schermen
scherm dient heel
wat geregeld te worden, een
goede voorbereiding
voorbere
voor het
volgend jaar begint
be
vaak al direct
nadat het feest is afgesloten, op
6 december. De Sint moet zich
voorbereiden op de intocht en de
ofﬁciële ontvangst
ontva
bij de burgemeester.
gemeester Maar ook
bezoeken op
school of bij
mensen thuis
vragen een

gedegen voorbereiding, zodat de Sint
precies weet wie hij voor zich heeft en
wat van hem verwacht wordt. Soms
dient hij zelf voor een zaaltje te zorgen
en hoe komt hij aan zijn cadeaus? Ook
de commerciële kant is niet uit te vlakken, moet de Sint bijvoorbeeld zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hoe kun je dat organiseren?
Het boek biedt vele praktijkvoorbeelden waarmee (toekomstige) hulpsinterklazen aan de slag kunnen. Het
boek wordt afgesloten met enkele
sprekende bijlagen met heldere tekeningen over de lichaamstaal van de
Sint maar ook over de verschillende
soorten mijters die in zwang zijn.
Het boek is een must voor elke sinterklaasliefhebber die zelf ook actief aan
de slag wil.
Martijn Adelmund, Sinterklaasgeheimen. Wat u niet vond op Wikileaks
(www.vriendenvansint.nl)
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Tekst Janneke van der Veer

h Herman Klein Velderman (rechts) met de
oude ossenhoorn die bij het erve Gör-

Foto’s J. Berendsen, Erik Nijenhuis

kink in Markelo bewaard is gebleven.

In het Twentse dorp Markelo leven
tradities sterk. Zo wordt het oude
ambacht van het maken van een goastok nog steeds beoefend en vindt in de
adventsperiode het ossenhoornblazen
plaats. Markeloër Jan-Henk Berendsen,
in het dagelijks leven makelaar/rentmeester, vertelt er graag over.

Tradities in
Z

ijn leven lang woont Jan-Henk Berendsen al in
Markelo. Hij is er verankerd, zegt hij. Aanvankelijk
woonde hij in het buitengebied, tegenwoordig in
het dorp Markelo. Als kind al had hij grote belangstelling
voor de folklore en tradities in Markelo en omgeving. Zijn
grootvader Hendrik Jan Berendsen was bijenhouder, grootvader Jan Schorfhaar van moederskant verstond nog het
ambacht van korvenvlechter. ‘Eenmaal per jaar troffen die
twee elkaar op de boerderij van mijn ouders. Opa Schorfhaar
repareerde dan de bijenkorven van opa Berendsen. Ik stond
er altijd bij te kijken’, vertelt Berendsen, ‘toen ik twaalf jaar
was, vlocht ik een eigen bijenkorf. Die heb ik nog.’
Vier jaar later demonstreerde hij het korvenvlechten op de
zomertentoonstelling in Museumboerderij Eungs Schöppe
in Markelo. ‘Ik was de jongste deelnemer.’ Naast hem zat
goastokmaker Herman Roosdom en daardoor kon hij de
kunst van het ambacht afkijken. Toen Roosdom in 1989
plotseling overleed en er niemand meer was om het vak te
demonstreren, kwam het museum bij Berendsen. ‘Zou jij dat
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kunnen doen?’ Zo werd Jan-Henk Berendsen op achttienjarige leeftijd goastokmaker.

Boerenwandelstok
De term goastok is afgeleid van goan, dat wandelen betekent. ‘Er is trouwens discussie of het goastok of gaostok is’,
zegt Berendsen, ‘ik houd het op goastok, omdat in de uitspraak de o-klank voorafgaat aan de a-klank.’
Van oorsprong is de goastok een boerenwandelstok. Boeren,
marskramers en veehandelaren hadden vroeger zo’n stok
om op te steunen, maar ook om waakhonden op afstand te
houden. ‘Jonge mannen hadden ook vaak een goastok’, vertelt Berendsen, ‘maar dat was vooral uit ijdelheid. Het was
een statussymbool. Ook gebruikten ze de stok wel bij vechtpartijen met jongens uit andere dorpen.’ Verder had de stok
een functie bij het zogenaamde brulfteneugen, uitnodigen
voor een bruiloft. Jongemannen gingen – gekleed in hun
nette pak en met de goastok in de hand en een zijden rozentak aan de pet – langs familie en buurtgenoten van het aan-

Markelo
staande bruidspaar om hen uit te nodigen voor het feest. In
huis had de goastok overigens een vaste plek: aan het
hoofdeinde van de bedstee. Bij onraad had men dan meteen
de stok bij de hand.
Op achttiende- en negentiende-eeuwse schilderijen in de
collectie van het Rijksmuseum Twenthe te Enschede is te
zien dat de goastok destijds een gangbaar gebruiksvoorwerp was. ‘Opmerkelijk is daarbij dat de goastokken vooral
in Markelo voorkwamen’, aldus Berendsen.
Toen eind negentiende, begin twintigste eeuw de ﬁets als
vervoermiddel steeds belangrijker werd, verdween de goastok langzaam uit het dagelijks leven. In 1932 was de goastok volledig verdwenen uit Markelo, blijkt uit de memoires
van Gerrit Roosdom (1861-1949). Het was deze Roosdom die
de traditie van het goastok maken nieuw leven inblies.
Tijdens een autotocht voor bejaarden, begin jaren dertig,
had Roosdom zich piekﬁjn aangekleed volgens de mode van
honderd jaar geleden. Dat had tot gevolg dat hem werd
gevraagd de rol van bessevaer (grootvader) op zich te nemen

bij de traditionele boerenbruiloft die de bewoners van
Markelo in 1932 voor Koningin Wilhelmina opvoerden op
Marialust in Apeldoorn. Roosdom wilde dat wel, maar vond
dat er dan een echte goastok bij hoorde. Omdat die niet voor
handen was, maakte hij er zelf een. Ook de brulfteneugers
voorzag hij van een stok. Het was het begin van een groot
aantal door hem vervaardigde goastokken. Roosdom leerde
het ambacht vervolgens aan zijn zoon Gerrit Jan, die het op
zijn beurt overdroeg aan zoon Herman. Van deze Herman
Roosdom leerde Jan-Henk Berendsen de kneepjes van het
vak. Tegenwoordig worden de Markelose goastokken
gemaakt door Jan Schorfhaar. ‘Ik heb het mijn grootvader
weer geleerd’, vertelt Berendsen, ‘die heeft er meer tijd voor
dan ik. Hij verzorgt ook alle demonstraties.’
Aan één van de stokken van Herman Roosdom heeft JanHenk Berendsen een bijzondere herinnering: ‘Roosdom
maakte ook wel stokken met een gaatje in het handvat
zodat je erop kon ﬂuiten. Ooit bracht de zoon van een
Markelose verzetsstrijder mij zo’n stok ter reparatie. Zijn
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Markelo staat bekend om zijn vele
tradities, die gekoesterd worden.
een paar maanden drogen en pas dan zijn ze klaar voor
bewerking.’

i Goastokmaker Herman Roosdom leerde het goastok maken
van zijn vader Gerrit Jan, die het ambacht had geleerd van
zijn vader Gerrit Roosdom.

Het bewerken houdt in dat de stokken worden gladgemaakt
en dat een mooi handvat wordt geschapen. Dat handvat is
het meest opvallende aan de Markelose goastok. Er worden
gespleten pennen van ganzenveren voor gebruikt. Die worden rond het boveneinde van de stok gelegd en daartussen
worden bosjes paardenhaar gevlochten, bij voorkeur haren
uit de staart van Friese paarden, omdat dat mooi zwart is.
Door het vlechten ontstaat een zwart/wit blokpatroon.
Bovenaan wordt het vlechtwerk afgesloten met een zwart
leren bandje en vastgeklonken met koperen spijkers. Op de
kop van de stok wordt dan nog een ijzeren knop geslagen,
waarna het handvat onderaan wordt afgewerkt met een
leren bandje met franjes dat met spijkers wordt vastgezet.
Vervolgens krijgt het handvat nog een polsriempje met een
‘droef’ (een kwast), zodat je de stok aan je pols kunt laten
hangen als je beide handen nodig hebt. Ten slotte wordt de
stok opgeschuurd en ingewreven met bijenwas.

i Gerrit Roosdom, bijgenaamd ‘Koek Gait’ deed in 1932 de
traditie van het goastok maken herleven.

i Goastokmaker Jan Schorfhaar aan het werk.

Volgens Berendsen is de symbolische waarde van de goastok gering. ‘Het is gewoon een gebruiksvoorwerp en dat
wilde men met goedkope middelen een fraai uiterlijk geven.
Ganzenpennen en paardenhaar waren er natuurlijk volop
op de boerderijen.’
Tegenwoordig is de stok alleen nog bij een aantal oudere
mensen in gebruik als steunstok. De meeste stokken worden voor de sier gegeven. De goastokken zijn wat dat betreft
de hele wereld over gegaan. Mening staatshoofd en andere
hoogwaardigheidsbekleders hebben er een gekregen wanneer leden van de Koninklijke familie of bestuurders ze als
cadeau meenamen.’

Ossenhoornblazen
vader was in de oorlog opgepakt en gestorven in een
concentratiekamp. Bij de schaarse bezittingen die aan de
familie werden geretourneerd zat die goastok.’

Mispelhout en sleedoornhout

i Goastokmaker Gerrit Roosdom.
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‘Het maken van een goastok is niet echt moeilijk’, aldus
Berendsen, ‘maar het vraagt wel veel voorbereidingstijd.
Vroeger werden ze gemaakt van mispelhout, maar dat was
in de tijd van Gerrit Roosdom al vrijwel niet meer te vinden.
Die is toen overgestapt op sleedoornhout. Dat wordt tegenwoordig volop aangeplant, ook omdat het veel wordt
gebruikt voor geluidswallen bij snelwegen. Als het hout uit
het bos komt, moet het eerst een jaar drogen. Daarna
worden de takken gekookt in een grote fornuispot, waarna
ze kunnen worden rechtgebogen. Dan moeten ze weer

Jan-Henk Berendsen is sinds 1988 ook betrokken bij een
andere Markelose traditie, het ossenhoornblazen. ‘De middenstand wilde toen in Markelo een kerstmarkt organiseren. Men was van plan om daar ook midwinterhoornblazers
voor te vragen. Maar dat idee werd afgewimpeld, omdat het
niet typisch Markeloos is. De houten midwinterhoorn is
namelijk vooral bekend uit dorpen in Oost-Twente. In
Markelo kende men alleen de ossenhoorn. Van dit primitieve blaasinstrument bleken nog vier exemplaren bewaard
gebleven, waarvan het oudste minstens driehonderd jaar
oud is. Met z’n vieren gingen we oefenen. Zo werd ook die
traditie letterlijk nieuw leven in geblazen.’
Het ossenhoornblazen is al zeer oud en wordt in verband
gebracht met het verdrijven van kwade geesten en het laten

terugkeren van het licht. In de meeste gevallen is voor een
relatie met dergelijke vermeende voorchristelijke gewoontes geen bewijs aanwezig. Voor het ossenhoornblazen ligt
dat echter genuanceerder. Zo is er een Utrechtse doopgelofte
uit de achtste eeuw, waarin de tot het christendom bekeerde moest beloven dat hij het hoornblazen en stormen
(kabaal maken) zou afzweren.
Vroeger – in ieder geval tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw – werd er op Kerstavond – in Markelo ‘Mirreweentersoavond’ geheten – als het begon te schemeren op
de ossenhoorn geblazen. Dat werd gedaan op boerderijen
waar een hoorn aanwezig was. ‘Op één boerderij begon men
ermee en dat werd door de andere boerderijen beantwoord.
Daarna werden om vijf uur de kerkklokken geluid, een
plechtig moment. De volgende dag, Eerste Kerstdag, werd er
’s morgens vroeg weer geblazen, als oproep tot de kerkgang.’

Midwintergebruik
Vroeger werden hoorns gebruikt van uitheemse of inmiddels uitgestorven runderen, zo is in 1937 door Cato Elderink
vastgesteld in haar boek Twènter laand en leu en leven.
‘Van die oude hoorns zijn er nu nog een paar in gebruik,
daarnaast gebruiken we tegenwoordig hoorns van Schotse
Hooglanders.’
Tegenwoordig klinkt het klaaglijke geluid van de ossenhoorn op diverse momenten in de Adventsperiode tot en
met Driekoningen. Op de vier Adventszondagen, Kerstavond
en Eerste Kerstdag wordt er in ieder geval geblazen. ‘In 2010
was het de eerste keer dat er weer op Eerste Kerstdag werd
geblazen. Het werkte wel, want de kerk zat vol’, vertelt
Berendsen.
Er zijn twaalf blazers actief, van wie drie van het eerste uur.
Het blazen gebeurt in een groep. ‘Dat klinkt altijd goed,
want het zijn alleen grondtonen die worden voortgebracht.
Er zijn twee klanken mogelijk, een hoge en een lage toon.’
Het ossenhoornblazen wordt overigens gecombineerd met
het vertellen van volksverhalen. ‘Het is een soort voorstelling, waarbij we altijd klederdracht dragen’, aldus Berendsen.

Volksgeloof in de kersttijd
Behalve het ossenhoornblazen zijn er rond Kerst nog andere
oude tradities, waarvan de meeste zijn verdwenen. ‘Op Eerste Kerstdag mocht er niet worden gewerkt, ook niet op de
boerderij. De boeren moesten ervoor zorgen dat voor zonsopgang de koeien waren gemolken en gevoerd. In het verlengde daarvan mocht men tussen Kerst en Nieuwjaar ook
geen knollen van het veld halen. Je moest zorgen dat die
voor Kerst binnen waren. Verder werd er ter verfraaiing van
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het erf een dag voor Kerst geel zand rond het huis gestrooid.
Dan zag het er netjes uit. Ook werden om de vruchtbomen
bossen stro geknoopt. Het idee was dat het ongedierte in
het stro zou kruipen waardoor de bomen meer en betere
vruchten zouden dragen. Met Pasen werden de strobossen
eraf gehaald en verbrand. Tot slot werd op Kerstavond op de
deel een wanne (grote platte mand waarmee het kaf van
het koren werd gescheiden) geplaatst onder de balken waar
het rogge lag opgestapeld. De rogge lag daar met de korrels
erin. Als er veel korrels in de wanne vielen, dan beloofde dat
een goed roggejaar.’

Streekdracht
De klederdracht in Markelo wijkt enigszins af van die in
andere Twentse plaatsen. Ook is er in Markelo meer dan
elders bewaard gebleven. ‘Twente is van oudsher een arm
gebied, de dracht was sober en zwart. Het werd eindeloos
versteld en gebruikt. Daardoor is er veel verloren gegaan’,
vertelt Berendsen. ‘Markelo had meer landbouwgrond
(essen) en was relatief rijker. Daardoor is er meer bewaard

gebleven, zelfs van vóór 1850. Bovendien heeft men in Markelo altijd erg vastgehouden aan tradities. Ook dat leidde
ertoe dat men veel bewaarde.’
Over het algemeen volgt de streekdracht op enige afstand
de heersende mode. De voorkeur voor bonte kleding in de
Napoleontische tijd ziet men bijvoorbeeld terug in de Markelose dracht van vóór 1850. ‘Er waren toen bontgekleurde
damasten hemdrokken voor mannen en sitsen jakken voor
vrouwen. Die werden gecombineerd met zilveren knopen,
althans voor zover men zich die kon permitteren. Ook hadden de dames toen laag uitgesneden decolletés, die werden
opgevuld met zijden en damasten doeken. Vanaf 1860 werden de vrouwenkostuums soberder. Onder het jak ging men
een zwarte doek dragen om het decolleté te bedekken. Maar
de kleurrijke accessoires bleven, zoals een groen of blauw
zijden schort en bonte halsdoeken voor zowel vrouwen als
mannen.’

i In de adventsperiode wordt op verschillende momenten
op de ossenhoorn geblazen.
h De dracht zoals die rond 1830 in Markelo gedragen werd.

Het ‘dookrollen’ is eveneens een bijzondere traditie. Het gaat
daarbij om het oprollen van de voorraad ‘onversneden’ linnengoed (banen van één el breed) volgens een bepaald
patroon. ‘Bij een huwelijksuitzet waren dat twee rozen en
een hart. Dat rollen werd gedaan door twee vrouwen. Tot
zeker 1940 kreeg de bruid een kabinet met linnengoed mee,
waarin het linnen volgens deze traditie was opgerold.’ In
diverse Twentse families en musea zijn dergelijke gevulde
kabinetten te vinden. Het ‘dookrollen’ wordt in de zomer
gedemonstreerd in Museumboerderij Eungs Schöppe in
Markelo.

Paastradities
Behalve het goastokmaken en het ossenhoornblazen kent
men in Markelo nog tal van andere tradities, waarvan vele
te maken hebben met de jaarfeesten. Zo is er jaarlijks de
Palmpasenoptocht en gaat men in het buitengebied met
Palmpasen ‘eierkulen’ (eieren rollen). In het dorp Markelo
vindt het ‘eierkulen’ op Eerste Paasdag plaats. Gezinnen
trekken dan naar de Markelose berg of een van de andere
heuvels. Daar wordt nu een chocolade paashaas neergezet,
waarna het eierkulen kan beginnen. Wie zijn mooi versierde
paasei het dichtst bij de paashaas rolt, heeft gewonnen.

Behoud van tradities
g In het buitengebied van Markelo werd aan de paal
op de paasboake een pop gebonden.
j Kinderen vieren Palmpasen in Markelo.

Een belangrijke paastraditie is ook het paasvuur, de ‘boake’.
Volgens de Markelose traditie wordt die met de met hand
gebouwd. Vanaf Driekoningen wordt er al hout voor verzameld, te beginnen met de kerstbomen. In het midden van de
bult wordt een paal gezet met een teerton erbovenop. Een
artikel in NRC Handelsblad (26 april 2011) leert dat de paal en
de ton verwijzen naar het wiel bovenaan de vuurstaak. Als
vroeger het wiel werd aangeslingerd, ontvlamde het vuur.
Tegenwoordig wordt het paasvuur voorafgegaan door een
fakkeloptocht. Met de fakkels wordt de bult aangestoken.
Berendsen kent nog een andere traditie rond de paasbult.
‘Ik ben opgegroeid in buitengebied, in Markelosebroek. Daar
werd aan de paal een pop gebonden. Als schooljongen wist
ik daar niet de betekenis van. Later kwam ik erachter dat
met de popverbranding de verbranding van Judas werd
gesymboliseerd. Ook in andere plaatsen werd dat gedaan.’

Meuten en dookrollen
Tot de verdwenen tradities hoort ook het zogenaamde
‘meuten’. ‘Dat werd gedaan bij bruiloften en verhuizingen.
Bij het meuten word je tegengehouden en pas als je op een
borrel had getrakteerd, mocht je erdoor.’

36

Traditie winter 2011

Op het gebied van Markelose tradities is Jan-Henk Berendsen een ware ambassadeur. Op tal van manieren levert hij
een bijdrage aan het behoud van de Markelose tradities en
het vergroten van de kennis erover. Vroeger deed hij dat
door het geven van demonstraties en allerlei bestuurlijke
taken. Tegenwoordig houdt hij vooral lezingen en schrijft hij
artikelen. Daarbij maakt hij behalve van schriftelijke bronnen ook graag gebruik van datgene wat oudere Markeloërs
hem kunnen vertellen. ‘Zij weten hoe het vroeger was.’ Tot
zijn interessegebied behoort ook het dialect van Markelo.
Zo is hij actief als schrijver van toneelstukken in dialect voor
het openluchttheater in Markelo.
Berendsen is niet de enige die zich inzet voor het behoud
van de Markelose tradities. Hij vertelt: ‘Er is bijvoorbeeld een
bloeiende folkloristische vereniging voor volwassenen en
kinderen, die onder meer klederdrachtshows verzorgt. Daarnaast is de Stichting Heemkunde Markelo zeer actief en
timmert Museum Eungs Schöppe aan de weg met onder
meer een prachtige collectie klederdracht en merklappen.
Van die laatste zijn er in Markelo ook opvallend veel
bewaard gebleven. Zoals ik al zei: Markeloërs zijn nogal
t
behoudend. Ze houden graag vast aan hun tradities.’ ■
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een heel belangrijk onderdeel is, met
traditionele nieuwjaarsgerechten zoals
geconﬁjte waspompoen. Nieuwjaar is
een lentefeest, waarbij alles in het
nieuw moet. Het is echt een feest van
het nieuwe begin. Het huis wordt grondig schoongemaakt en versierd met uit
papier geknipte spreuken. Chinezen
kopen nieuwe kleren en geven elkaar
cadeaus. Er is heel veel gezang en dans.

Nieuwjaar wordt over de hele
wereld gevierd, maar niet in alle
culturen even uitbundig en zeker
niet overal op dezelfde datum.
Het hindoeïstisch Nieuwjaar Holi
Pagwa wordt bijvoorbeeld volgend
jaar pas gevierd op donderdag
8 maart. Het Chinese Nieuwjaar
begint op 23 januari. Het heeft
allemaal te maken met de verschillende jaartellingen die in de wereld
in zwang zijn.

Islamitisch Nieuwjaar
De moslims zijn er het eerste bij. Het
Nieuwjaar van de moslims wordt dit
jaar immers wereldwijd gevierd op
zaterdag 26 november 2011. Voor moslims is het zeker een datum om bij stil te
staan, maar dat wil niet zeggen dat
nieuwjaarsdag op uitbundige wijze
gevierd wordt. Het islamitisch Nieuwjaar is een ingetogen religieus feest, dat
zich vooral afspeelt in de moskee, met
gebed.

Het nieuwe islamitische jaar begint
ofﬁcieel als op een heuveltop in Caïro de
nieuwe maansikkel wordt waargenomen, dat is althans de traditie, tegenwoordig worden modernere methoden
van tijdrekening gehanteerd. Voor moslims is dit nieuwe jaar nauw verbonden
met hun godsdienst. Op nieuwjaarsdag
wordt herdacht dat de profeet Mohammed in het jaar 622 uit Mekka vluchtte
om naar Medina te verhuizen en daar
een religieuze gemeenschap startte.
Deze reis naar Medina staat bij moslims
bekend onder de naam hijra. Deze
vlucht wordt jaarlijks herdacht op
nieuwjaarsdag, op 1 muharram, de eerste maand van de moslimkalender. Voor
de moslims was het een nieuw begin, zo
belangrijk dat ze er hun nieuwe jaartelling aan ophangen. De vlucht van
Mohammed geldt als jaar 1 van de islamitische jaartelling, zoals op vergelijkbare wijze christenen hun jaartelling
laten beginnen met de geboorte van
Christus.

Holi Pagwa
Hindoes zijn in hun jaartelling al wat
verder dan wij. Komend jaar wordt op
8 maart het hindoejaar 2069 gevierd. Ze
lopen dus iets meer dan vijftig jaar op
ons voor. De naam Pagwa is afgeleid
van de naam van de eerste maand van
de hindoekalender phaalguna.

i Chinees Nieuwjaar

nieuwe jaar wordt ingeluid. De Chinezen nemen er de tijd voor, ofﬁcieel duurt
het feest liefst vijftien dagen. Het begint
met uitbundige drakendansen en leeuwendansen en eindigt met het lantaarnfestival op de vijftiende dag. Ook
in Nederland wordt het feest gevierd,
het meest uitgebreid in Rotterdam en
Den Haag. Het nieuwe jaar begint overigens dit jaar ofﬁcieel op 23 januari. Alle
jaren hebben een dierennaam. Het
komend jaar wordt het Jaar van de
Draak.

Chinees Nieuwjaar
Het Chinees Nieuwjaar is over de hele
wereld bekend en geldt als het uitbundigste nieuwjaarsfeest dat wij kennen,
waarin met heel veel vuurwerk het

In China is Nieuwjaar een echt familiefeest, dat je niet mag missen. Hoe ver je
ook woont: met Nieuwjaar keer je terug
naar je familie, waarbij het samen eten

Holi Pagwa is een dubbelfeest van oud
en nieuw, waarin het oude jaar wordt
afgesloten en het nieuwe letterlijk met
een vreugdevuur begroet. Het oude jaar
wordt op oudejaarsdag, holikadahan,
afgesloten met de rituele verbranding
van het kwaad, waarbij stichtelijke liederen worden gezongen. De dag na holikadahan wordt het nieuwe jaar gevierd:
holi. Het is een uitbundig feest waarin
veel wordt gezongen en de mensen
elkaar bepoederen met felle kleuren en
besprenkelen met reukwater. Je wenst
elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe,

oftewel in het hindoestaans: Subh Holi!
De kleurensymboliek past bij het karakter van het feest. Het is een lentefeest
en zoals in de natuur de kleuren met
de lente weer beginnen te ontluiken,
vormen de uitbundige kleuren de
boventoon in het Holi-feest.

Rosj Hasjana
Het joodse nieuwjaarsfeest Rosj Hasjana hoort tot de oudste ter wereld en
gaat terug op het Bijbelboek Leviticus.
In de synagoge wordt honderd maal op
de ramshoorn geblazen. Rosj Hasjana is
een religieus feest dat echter ook verbonden is met het eten van allerlei zoetigheden. Het is één van de belangrijkste feesten van de joodse kalender.
Volgend jaar valt het joodse Nieuwjaar
op 16 tot en met 18 september, in de
herfst dus. Het nieuwe jaar 5773 wordt
dan gevierd.
In de joodse godsdienst is Rosj Hasjana
bedoeld om na te denken over alles wat
je in het afgelopen jaar mogelijk niet
goed hebt gedaan en vervolgens om de
beste wensen uit te spreken voor het
nieuwe jaar. Rosj Hasjana is dan ook
een moment van bezinning en inkeer,
waarbij je om vergeving vraagt voor alle
dingen die je in het afgelopen jaar fout
hebt gedaan. Op Rosj Hasjana wens je
iedereen al het goede voor het volgende
jaar. Hier zijn speciale kaarten voor, die
je rondstuurt aan vrienden en bekenden. De periode van inkeer en feest eindigt op de tiende dag met het voor joden
belangrijke Jom Kippoer, oftewel de
Grote Verzoendag.

Het nieuwjaarsfeest
in Nederland
De traditie van het nieuwjaarswensen
gaat terug tot de zestiende eeuw. Uit die
tijd zijn vele prachtig vormgegeven
nieuwjaarswensen bewaard gebleven,
waarmee allerlei beroepsgroepen, zoals

i Sjofar

bijvoorbeeld nachtwakers,
htwakers langs de deu
deuren gingen in de hoop dat hun nieuwjaarswens wat geld zou opleveren. Dat
geld ophalen liep nog al eens uit de
hand. Dat gold ook voor het nieuwjaarzingen. In de steden en dorpen was het
gebruik om het nieuwe jaar met klokgelui in te luiden.
Zo rond 1800 werd oud en nieuw ook
een huiselijk feest, dat in familiekring
gevierd werd. Ooms en tantes kwamen
op bezoek en dan werd er ‘een glaasje
punch gedronken’, zoals blijkt uit de
jeugdherinneringen van een in een
gegoede Haagse familie opgegroeide
jongen. Hij mocht tot 12 uur opblijven
om ‘de Man met 365 oogen te kunnen
zien’. Vuurwerk werd al afgestoken aan
het begin van de negentiende eeuw, al
had het nog niet dezelfde schaal en
omvang als tegenwoordig. Op het platteland werd lawaai gemaakt met pannen en potten.
Tegenwoordig is Nieuwjaar meer en
meer een happening geworden die op
de pleinen van alle grote wereldsteden
gevierd wordt, vergezeld van een enorme klok waarop het aftellen is te zien.
Het zijn mega-evenementen die vele
t
duizenden bezoekers trekken. ■

g Holi Pagwa
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anderen
DELEN MET
De islam kent twee feesten: het Suikerfeest als afsluiting van de
vastenmaand ramadan en het Offerfeest. Daarnaast zijn er door het
jaar heen verschillende vieringen, waaronder het islamitische
Nieuwjaar. De data van de feesten en de vieringen worden bepaald
door de maankalender. Het islamitische jaar volgt de Koran, waarin
wordt aangegeven dat de zon en de maan door God zijn geschapen en
dat de maan de tijdmaat bepaalt. Daardoor verschuift het islamitische
jaar elk jaar ongeveer elf dagen ten opzichte van de seizoenen.
Er is geen schrikkelmaand en er worden door de verspringing geen
seizoensgebonden feesten gevierd. De start van bijvoorbeeld het
nieuwe jaar komt dus voor in alle jaargetijden. Door de tijdsverschillen
in de landen waar moslims wonen, kan het zijn dat een feest of een
viering op een ander moment begint.

Offerfeest
Het Offerfeest is het feest van het offer
van Ibrahim (Abraham), het wordt ook
wel schapenfeest of het grote feest
genoemd. In het Arabisch heet het
Id al-Adha, in het Turks Kurban Bayrami.
Het Offerfeest is het belangrijkste feest
van de islam. Alleen de eerste dag is echt
een feestdag, maar ofﬁcieel duurt het
drie dagen. Het wordt gevierd aan het
eind van het islamitische jaar, vanaf de
tiende dag van de twaalfde maand, de
bedevaartsmaand. Tijdens het feest herdenken moslims het offer dat Ibrahim
bereid was te brengen, omdat God
(Allah) dat van hem vroeg. Hij was uit
gehoorzaamheid bereid zijn zoon te
doden.
Het verhaal dat ten grondslag ligt aan
het Offerfeest gaat als volgt: Ibrahim en
zijn vrouw waren al heel oud en tot hun
verdriet kinderloos. Zij waren trouw aan
God en offerden regelmatig een dier uit

Islamitisch Offerfeest
Tekst Jolly van der Velden
Foto’s Nationale Beeldbank

hun kudde. Ibrahim was zo overtuigd in
zijn geloof dat hij zei dat zelfs als hij een
zoon zou hebben, hij hem aan God zou
willen geven. Vervolgens verscheen er
een engel die voorspelde dat er binnen
het jaar een zoon geboren zou worden.
Dat gebeurde ook en hij werd Ismaël
genoemd. De jongen groeide op en op
een nacht had Ibrahim een droom waarin God hem de opdracht gaf zijn zoon te
offeren voor hem. De volgende ochtend
vertelde Ibrahim zijn droom aan Ismaël,
die zei dat de wil van God voor hem voldoende was om te gehoorzamen. Met
andere woorden, ook Ismaël was bereid.
Maar op het moment dat Ibrahim zijn
mes hief om zijn zoon te doden, hield
God hem tegen. Hij zei dat Ibrahim zijn
gehoorzaamheid en trouw voldoende
had laten zien en dat hij in plaats van
zijn zoon, een ram mocht offeren. Dit
gebeurde en het vlees werd uitgedeeld
aan de armen.

Offerdieren
Dit delen van het vlees is de reden dat
tijdens het Offerfeest de gelovigen een
dier laten slachten, tenminste als men
het kan betalen. Meestal is dit een
schaap of een geit, maar meer personen
samen kunnen ook grotere dieren offeren, zoals een koe, een stier of elders een
kameel. Een voorwaarde is dat de dieren
goed gezond zijn. De achterliggende
bedoeling van het offer is dichterbij God
komen en zijn welbehagen verkrijgen.
‘Het offer verschoont het lichaam en
neemt je zonden weg. Het laten slachten
van een schaap of een ander dier komt
ons ten goede na ons overlijden. Het
geeft ons de gelegenheid om in het reine
te komen,’ zegt een moskeebezoeker
hierover.
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In Nederland mag er niet zelf geslacht
worden, waardoor er op de eerste dag
van het feest vaak lange rijen wachtende
mannen bij islamitische slagerijen staan
om hun schaap te komen ophalen. Het
slachten gebeurt door het dier de keel
door te snijden met één enkele beweging. Dit ritueel slachten staat momenteel erg ter discussie. De bedoeling van
het offer is dat je een derde van het vlees
zelf houdt, een derde van het vlees weggeeft aan familie en vrienden en een derde weggeeft aan mensen die het niet
kunnen betalen. Het collectieve deel kan
ook aan de moskee worden gegeven,
waar het ingevroren wordt bewaard totdat het van pas komt.

Viering
De viering van het Offerfeest begint in
de moskee. Daar wordt een speciaal
gebed, een salat gebeden en een preek,
een khutbah uit de Koran gelezen. Pas
daarna wordt er geofferd en kan het
schaap worden opgehaald. Het offer
moet gebracht worden na het ochtendgebed en voor het begin van het middaggebed. Lukt dat niet, dan kan het de
tweede of de derde dag alsnog gedaan
worden.
Bijna iedereen draagt zijn of haar mooiste kleding. De mannen dragen vaak
speciale kleding, zoals een djellaba. De
kleren moeten in ieder geval netjes en
schoon zijn.
Thuis komt de familie bij elkaar en wordt
er gekookt, meestal door de vrouwen.
Niet alleen het vlees wordt klaargemaakt, ook groenten, couscous en lekkere
zoetigheden. ‘Je komt er kilo’s van aan,’
zegt een moskeebezoeker.

Pelgrimstocht naar Mekka
Het Offerfeest is in beginsel het laatste
onderdeel van de pelgrimstocht of hadj
naar Mekka, maar wereldwijd viert iedere moslim het thuis of in de moskee met
de pelgrims mee.
De hadj is een van de vijf zuilen van de
islam en het is voor alle gelovigen verplicht om minstens eenmaal in het leven
deze pelgrimstocht te maken, tenzij dat
door de ﬁnanciën of een slechte gezond-
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heid niet mogelijk is. Ieder jaar doen er
zo’n twee miljoen moslims aan mee.
Voor de hadj zijn er veel rituelen die de
tocht betekenis geven. Het hoogtepunt is
het urenlang staan en bidden op de vlakte van Arafat, de wuquf. Deze plaats is
onder meer bijzonder, omdat op de berg
Arafat aan Mohammed de Koran werd
geopenbaard.

De basis van het offeren
De heer Hadji Muhammad Ibrahim
Abdoel is voorzitter van de Al-Madinah
moskee in Den Haag, een moskee waar
voornamelijk moslims uit Suriname
komen.
Over het vieren van het Offerfeest zegt
hij: ‘Mensen zien veel dingen als traditie,
maar de islam is daar niet op gebaseerd.
Tradities hebben te maken met cultuur,
met volksgebruiken en als dat gebruik
niet in conﬂict is met de grondbeginselen van de islam, dan kan het erin geïntegreerd worden, waardoor het een ofﬁciele status krijgt. Als we kijken naar het
Offerfeest, dan wordt dat ingegeven door
een opdracht vanuit de Koran. Als we sec
naar offeren kijken, dan blijkt dat alles
wat we doen eigenlijk een offer is. Voor u
is het een offer geweest van uw tijd om
hier naartoe te komen. Mensen offeren
hun tijd voor hun gezin of hun werk.
Soms is een offer bedoeld om daar geldelijk gewin van te krijgen. Heel vaak is het
daar niet voor bedoeld. Zoals bij elke religie zal het resultaat van het offeren, de
beloning daarvoor, pas komen na de
dood.
Het Offerfeest wil mensen aanzetten om
zich de eigenschap van het offeren eigen
te maken. Om iets te doen voor je naasten, voor je stad of je land, voor de mensheid. Hoe je dat doet? Daarvoor is het
verhaal van het offer van Abraham, de
aartsvader. God heeft tegen hem gezegd
dat hij hem voorganger zal maken van
alle mensen. Dat geloven wij, maar de
Joden en de Christenen ook. Hij heeft
hem, zoals dat behoort te zijn als je
iemand een verantwoordelijkheid geeft,
willen beproeven. God wist natuurlijk
wel dat Abraham voor die taak geschikt
was, maar om dat ook duidelijk te maken

aan andere mensen is hij op verschillende momenten beproefd. De grootste test
was het willen offeren van zijn zoon. Volgens de christelijke overlevering was die
zoon Izaäk, volgens de islamitische
Ismaël. Abraham is succesvol geweest.
Waar het om gaat is gehoorzaamheid
aan de oppermacht, aan de schepper.’
Hij reciteert: ‘Niet uw vlees dat u offert,
noch het bloed bereikt uw Heer. Wat uw
Heer bereikt is uw godvrezendheid en
gehoorzaamheid. Dat is de basis van de
islam en dat is ook de basis van het
offeren.’

Verschil tussen mannen
en vrouwen
De taken of gewoontes die er zijn met
betrekking tot de viering kunnen per
islamitische wetschool verschillen. In de
wetschool die door de Turkse gemeenschap wordt gevolgd offert een vrouw
met een eigen inkomen zelf een dier, los
van haar eventuele man. Zij doet dit ook
als zij veel bezit heeft. Volwassen kinderen met een eigen inkomen die nog thuis
wonen, offeren ook.
In de wetschool die vooral door de
Marokkaanse gemeenschap wordt
gevolgd is de regel dat er één dier per
gezin wordt geofferd, ongeacht het aantal mensen dat daar deel van uitmaakt.
Alia Azzouzi is vicevoorzitter van de moslimvrouwenorganisatie Al Nisa.
Over de verschillende taken voor mannen en vrouwen zegt zij: ‘Mannen zijn in
principe verantwoordelijk voor het offeren van het dier. In Nederland is het
meestal de man die het schaap bestelt en
het bij de slager ophaalt. Vrouwen zorgen
dat het vlees thuis snel op de barbecue
ligt. Zij vinden het meestal leuk om ‘uit te
pakken’ door allerlei lekkernijen te
maken en zoetigheden. Voor de kinderen
wordt vaak een cadeautje gekocht en
snoep.
Vanuit de Marokkaanse cultuur is lever
het speciale offerfeestgerecht. Daar
begin je mee, om dat klaar te maken. Als
je elkaar belt dan vraag je: ‘Heb je al lekker lever van de barbecue gegeten?’ Er
wordt sowieso veel vlees gegeten en verder alles wat feestelijk is.’

Betekenis van Offerfeest
‘Bij het Offerfeest herdenk ik het offer dat
de profeet Abraham bereid was te
maken,’ zegt Alia. ‘Mij gaat het ook altijd
om de offers die wij als mensen brengen.
Dus niet alleen maar door het dier, maar
door de offers die je in het dagelijkse
leven brengt, omdat je een bepaald doel
hebt. Bijvoorbeeld de liefde voor God, of
de liefde voor je partner of je ouders.
Mensen brengen heel verschillende
offers.’
Het offeren van een dier betekent niet
per se dat je het zelf moet nuttigen. Het
wordt juist belangrijk gevonden een
offer te brengen waarmee anderen
geholpen zijn, bijvoorbeeld mensen in
asielzoekerscentra.
‘Van mijn hele offerdier eet ik misschien
een paar stukjes,’ zegt Alia. ‘Het gaat er
juist om, dat ik het zoveel mogelijk weggeef. Ik ken veel moslims die een bepaald
bedrag naar een land sturen waar mensen het goed kunnen gebruiken. Dat doet
niets af aan de intentie van het feest. Het
gaat er juist om het offer te brengen voor
de mensen die er behoefte aan hebben
en misschien val jij daar zelf helemaal
niet onder. Het gaat om saamhorigheid,
om het niet alleen voor jezelf leven. Die

Het offer verschoont
het lichaam en neemt
je zonden weg.
saamhorigheid wordt ook tijdens het Suikerfeest belicht. Het zijn echte familiefeesten die heel intens worden beleefd.
Bij het Offerfeest wordt het delen nog
iets meer benadrukt. Je kunt het absoluut
niet maken je offerdier helemaal voor
jezelf te bewaren. Dan heb je een voorraad vlees in de vriezer, in plaats van dat
je een offer hebt gebracht.’
Het hoogtepunt van het feest is voor Alia
de eerste dag. ‘Dan gaat iedereen ’s morgens naar de moskee en daarna verzamelen we ons allemaal bij mijn ouders.
Iedereen heeft zijn mooiste kleren aan.
We eten lekker en de buren en anderen
komen langs. De tweede en de derde dag
gaat iedereen weer gewoon naar zijn
werk. ‘s Avonds realiseren we ons dan
wel dat het nog feest is en gaan we nog

even bij een zus of een tante langs. Thuis
zijn er vanuit de religie geen rituelen.
Wel kun je het speciale gebed voor het
Offerfeest thuis doen, als je niet naar de
moskee gaat.’
Ten slotte vertelt zij dat er door de tijd
heen toch ook wel wat verandert.
‘Vroeger in Marokko stond het schaap al
een tijd in de stal en werd het goed verzorgd. Op de dag van het Offerfeest werd
hij door mijn vader geslacht. Hier in
Nederland kon dat niet meer, maar ging
mijn vader nog wel een tijd lang zelf
naar een boerderij om een schaap uit te
kiezen. In de periode daarna ging hij naar
het abattoir om er een uit te kiezen en
sneed hij thuis zelf het vlees nog in stukken. Tegenwoordig komt het gesneden
t
en al in huis.’ ■
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Levenslooptradities in Zeeland

Tekst Jan J.B. Kuipers
de vloer uitgespreid. De autochtone verklaring van dit gebruik was, dat op die
manier het ‘echte’ bed niet hoefde te
worden bevuild. Ook werden rond het
tijdstip van de bevalling de deuren en zo
mogelijk de ramen in huis opengehouden, hetgeen het openen van de baarmoeder zou bevorderen.

Brulofters

Er waren meer taboeachtige aspecten
rond het tijdstip van de bevalling. Het
over elkaar leggen van de benen en het
ineenstrengelen van de vingers was de
zwangere en kraamvrouwen verboden,
evenals de helpsters. Dit om elke obstructie, zelfs in symbolische, zin te voorkomen. Net als in andere streken meende
men ook in Zeeland dat de kraamvrouw,
ook al was ze opgestaan, op de negende
dag weer op bed moest gaan liggen, aangezien dan de baarmoeder zich sloot.

Kolen, ooievaars of vliedbergen

en dôôdkoeke
Een overzicht van ‘typisch’ Zeeuwse levenslooptradities heeft noodzakelijkerwijs een historisch karakter.
Tegenwoordig delen de Zeeuwen deze tradities met de rest van Nederland: beschuit met muisjes en soms

Wie op het Zeeuwse platteland op
kraamvisite ging, kreeg tot ver in de
twintigste eeuw kraemannies gepresenteerd, ofwel kraamanijs: een anijslikeur,
die ook aan de jonge moeder in het
kraambed werd verstrekt. Er zaten behalve anijsbestanddelen ook rustgevende
kruiden als valeriaan, kamille en alsem
in. Op kraamvisite gaan in Zeeland heette dan ook op kraemannies gaen of kinderversite. In Oost Zeeuws-Vlaanderen
kwam men enkele weken na de geboorte
bijeen ter ere van de pasgeborene en
sprak dan van kinderfêêste.

een buiten geplaatste kartonnen ooievaar bij een geboorte, de schooltas die buiten hangt na het halen
van een examen, de Abraham- of Sarapoppen bij de vijftigste verjaardag. Het boekje Echt Zeeuws?, in
2010 verschenen naar aanleiding van het Jaar van de Tradities 2009, noemt maar één echt Zeeuwse
levenslooptraditie: de ossewei en dan nog als een fenomeen van het verleden.
H.R. Folmer publiceerde in 1927 in het
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel ‘Volksgebruiken in Zeeland
bij geboorte en kraambed’, dat herinneringen bevatte aan zo’n dertig jaar tevoren, toen hij als ‘onervaren arts’ naar het
‘nog zoo primitieve land en volk van
Zuid-Beveland’ was gekomen. In Zeeuw-
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se kustplaatsen meende men veelal,
zoals ook elders, dat de meeste kinderen
werden geboren bij opkomende vloed;
meer landinwaarts zag men doorgaans
een verband met het ‘wassen’ (toenemen) van de maan. De dood hing in deze
visies samen met respectievelijk de eb en
afnemende maan.

Negende dag
Het opmerkelijkste Zeeuwse gebruik was
de bevalling op een geïmproviseerd bed,
de ‘kafzak’, een gewoonte die omstreeks
1900 al op Walcheren was uitgestorven,
maar hier en daar anno 1927 nog stand
had gehouden op Zuid-Beveland en in
Zeeuws-Vlaanderen. De kafzak werd op

De kraamvrouw werd door familie en
bekenden bedacht met allerlei lekkernijen om aan te sterken en om de moedermelk op te wekken. Wat overbleef ging
naar de baker. Men zei dan: ‘Is ’t niet goe
voor ’t kinnetje, dan is ’t wè hoed voor ’t
minnetje’. De boreling zelf sliep doorgaans niet in de wieg (alhoewel deze op
het Zeeuwse platteland evenals de kinderstoel niet onbekend was), maar in de
kribbe of krubbe: een houten slaapbak
aan het voeteneind van de bedstede. De
eerste nachten nam de baker, om de
moeder te ontlasten, de boreling vaak
mee naar haar eigen huis en legde deze
bij zichzelf in bed.

i Jonge kinderen in de bedstede (1934)
Illustratie: B.M. Midderigh-Bokhorst

h Anisetta Meletti ofwel ‘kraemannies’

Om de broers of zussen van de zuigeling
over de delicate feiten rond de geboorte
om de tuin te leiden, werd op Walcheren
niet verwezen naar de ooievaar, maar
naar de vliedbergen waarvan het eiland
er nog altijd enkele tientallen bezit:
aarden heuveltjes of ‘mottes’, als deel van
de versterkte woning van de middeleeuwse ambachtsheren. De Middelburgse arts, oudheidkundige en publicist
J.C. de Man meldde aan het eind van de
negentiende eeuw ‘dat men den oorsprong der pasgeborenen toeschrijft
aan den boer, die ze uit de bergjes zou
halen, terwijl men elders dit privilege
aan de koolen toeschrijft of aan de
ooievaars.’ Degenen aan wie deze bakerpraat werd verteld, hadden nog ‘’t wieg-

strô in d’r aer’ – ze
waren nog niett
droog achter de oren.

Het kroonjaar
Gewone verjaardagen waren niet zo in
tel in het Zeeland van vóór de Februariramp van 1953. Wel vierde men de ‘kroonjaren’, de vijftallen. Deze heetten dan ook
gewoon verjaerfêêst. De jarige kreeg een
presentje, er kwam visite en er werd een
speciaal feestgerecht gemaakt, bijvoorbeeld met vetbollen of vetkoeken: deegbollen, gebakken in reuzel. Als ze plat
waren, heetten ze ook wel smouter. Bij de
kroonjaren waren tientallen nog belangrijker dan vijftallen. Vooral de tiende verjaardag was een mijlpaal van belang.
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g Een jongen deelt zijn wijn op
bijzondere manier met zijn
meisje (1874).
Illustratie: Adolf Dillens voor
‘La Zélande’

gg Kerkgang op Walcheren; naast
herbergbezoek een uitgelezen
i De vliedberg bij Boudewijnskerke (Walcheren), tijdens de inundatie van

gelegenheid om de kennisma-

negentiende eeuw een ‘hangplek’ voor plaatselijke jongeren.

king te verdiepen (1940).

stituut voor ‘de ooievaar’. Foto: L. Spronk

Foto: H.M.D. Dekker

Illustratie: Cateau de Leeuw

Schoolkinderen namen dan wel de hele
klas mee naar huis en kregen van iedere
klasgenoot een presentje dat een nuttigheidskarakter had. Bij meisjes ging het
om huishoudelijke voorwerpjes, die als
begin van de uitzet waren bedoeld.
De tienerjaren hadden weinig belang.
Pas tegen het midden van de jaren vijftig
werd ook in Zeeland de jeugd ‘ontdekt’,
dankzij de radio en andere ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie
en vervoer. De kennismaking met Duitse
bezetters en overzeese bevrijders, de evacuaties ten gevolge van de Walcherse
inundaties in 1944, toen heel het eiland
onder water was gezet door de geallieerden, en de Februariramp van 1953 schudden het vertrouwde wereldbeeld ﬂink
door elkaar.

Opgeschoten jongens
Zeeland stond mede dankzij het Deltaplan en de grootschalige reconstructie
van Schouwen-Duiveland aan de vooravond van ingrijpende veranderingen en
dat had ook een grote uitwerking op de
jeugd. ‘De jongeren reageren anders dan
wij ouderen,’ stelde de Goese predikant
H.M. Strating vast in een vraaggesprek
met de Provinciale Zeeuwse Courant in
augustus 1954. Strating was voorzitter
van de Hervormde Jeugdraad. ‘Daaraan
merk je dat er ook in de Zeeuwse jeugd
iets van dat moderne levensgevoel is
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i Het Viskot van Borssele (Zuid-Beveland), al in de vroege

1944-1945. Uit deze bergjes kwamen de kindertjes, aldus het Zeeuwse sub-
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gevaren, iets dat misschien wijst in de
richting van het existentialisme. Doch ik
betwijfel of het een stap achteruit is.’ En,
na enige aarzeling: ‘Nee, onze jeugd is in
menig opzicht eerlijker dan de oudere
generatie.’
De wereld was kleiner geworden, meende Strating. En de jeugd van 1954 was
wereldwijzer dan de kinderen van vroeger. ‘Wij hebben nog met een kristalontvangertje zitten peuteren,’ herinnerde de
predikant zich, ‘en keken onze ogen uit
naar een auto. Maar nu herkent een peuter van vijf jaar al van ver een automerk.’
Het zou nog een paar jaar duren voordat
de eerste bromnozems met hun herrie en
geknal de rustige straten onveilig maakten. De Provinciale Zeeuwse Courant
meldde op vrijdag 30 juni 1961 dat de
Zeeuwse stadsbesturen zonnen op maatregelen. De ‘bromﬁetscircuits’ van jongens tussen de zestien en twintig waren
‘een plaag’ geworden. De brommers
maakten ‘opmerkelijk veel geluid, het
bepaalde traject wordt zonder ophouden
gereden, met een diepe minachting voor
de verkeersregels’. En: ‘De kleding is
meestal net zo kleurig als het lawaaimakend voertuig.’
Overlast door de jeugd was uiteraard een
ouder probleem, óók in de landelijke
gebieden. Zoals in het Zuid-Bevelandse
Borssele. De plaatselijke opgeschoten

jongens verzamelden zich graag bij het
(nog altijd bestaande) Viskot. Ze veroorzaakten zoveel overlast, dat de burgemeester in 1832 een publicatie uitvaardigde die meldde ‘dat veele Jongelieden
zich niet ontzien om gedurende den
kerktijd in het zoogenaamde vischhuis te
schreeuwen of bewegingen te maken
welke hinderlijk zijn tot de uitoefening
van den openbaren Godsdienst’. De jongeren oefenden ook buurtterreur uit. Het
was de gewoonte dat nieuwe dorpsbewoners de jongelingen trakteerden.
Gebeurde dat niet, dan werden de nieuwkomers net zo lang gepest tot ze alsnog
over de brug kwamen. Ook elders waren
onofﬁciële verenigingen van joenge joengers, vrijgezellen die bij elkaar gezelligheid zochten en ‘burgerrecht’ hieven van
jongens van elders, die in hun dorp een
meisje wilden vrijen.

Verkering
Hoe maakten jongens en meisjes kennis
met elkaar, in een wereld van zuilen,
strikte rolmodellen en een verenigingsleven dat naar geslacht gescheiden was?
Dikwijls, ook in het door reformatorische
richtingen overheerste Zeeland, in de
herberg. Dat was een oud gegeven:
Charles de Coster, die met de kunstenaar
Adolf Dillens door Zeeland reisde, bericht
er in La Zélande (1874) al kleurrijk over. Na
de markt in de stad werden de plattelandsmeisjes in de herberg op likeur

getrakteerd: ‘Allen drinken uit hetzelfde
glas, dat van mond tot mond gaat, en telkens opnieuw wordt gevuld; en natuurlijk maakt dit de tongen los en wordt
menig zoet woordje gewisseld.’ Volgende
stappen: het meisje thuis aﬂeveren en de
volgende zondagen na de kerkgang dit
huis weer bezoeken, met de vraag of hij
er zijn pijpje mocht roken. Als dit werd
toegestaan kon de jongen dit bezoek herhalen en eindelijk eens vragen of hij kermis met haar mocht houden. De ouders
bleven op de achtergrond, maar hielden
alles in de gaten.
Dillens bezocht in het Walcherse dorp
Oost-Souburg de kermis en was in een
herberg getuige van een merkwaardig
blijk van saamhorigheid tussen een jongen en zijn meisje. In een stampvolle
gelagkamer met dansende paren, muzikanten die ‘half ontstemde violen’ en een
‘aamborstige ﬂuit’ bespeelden en ‘een
bijna verstikkende atmospheer van
tabaksrook, jenever en likeur’ zag hij op
een bank een krachtig gebouwde jongeman in zijn fraaiste pak en zijn meisje. De
jongen, half knielend, bood zijn meisje
een glas wijn aan op een bijzondere
manier. ‘Hij houdt den voet van het ten
boorde gevulde glas in den mond, en zij

Ongetrouwde mannen
kregen op hun dertigste de
sleutel van de ossewei.
drinkt er zoo uit, zonder van den wijn te
storten’.
Zeeland werd in deze periode wegens
zijn relatieve isolatie en achterblijvende
industrialisering in toenemende mate
gezien als één van de meest exotische
gewesten van Nederland. Bezoekers en
reizigers verhaalden met geestdrift van
de vreemde gewoonten die men er op
nahield, een hoedanigheid die ook het
ontluikende vreemdelingenverkeer ﬂink
kon stimuleren, zo dacht men. In de sfeer
van vrijen en hofmakerij waren er nog
wel meer merkwaardige zaken. Zoals het
heulen: je meisje over een brug voeren en
haar dan kussen, een gebruik dat al in
1601 wordt genoemd en op Walcheren
nog in zwang was aan het begin van de
twintigste eeuw. Of het ‘onverwacht’ in
zee dragen van je meisje: een gebruik dat
de Zeeuwse dichter Jacobus Bellamy
(1757-1786) vereeuwigde in zijn romance
Roosje, naar de vroegromantische trant
van de tijd eindigend in een fatale draaikolk en een ‘aaklig graf’. Soms werden de

meisjes vervolgens weer de duinen op
gezeuld en daar vanaf gerold, een ruw
maar door de conventie gewettigd spelletje.

De bakkeet
Bij een vaste relatie was het onmogelijk
om niet aan een huwelijk te denken. De
term verloving was op het Zeeuwse platteland onbekend: een paar dat je als verloofd kon beschouwen heette vrieërs.
Op veel boerderijen stond dichtbij de
woning een klein stenen gebouwtje: het
schuurkot, stookkot, de keet of bakkêêt.
Men kookte en waste er, de mannen die
op het land werkten kwamen er hun
maaltijd gebruiken. De zolder van de bakkeet werd op sommige bedrijven
gebruikt om er de inwonende knechten
te laten slapen – dus niet onder één dak
met de inwonende meiden. Een gebruik
dat in ﬂagrante tegenstelling stond tot
dit zedelijke oogmerk, maar wel van
praktische zin getuigde, was het tot in de
twintigste eeuw voortlevende bakkêêten.
Dit werkwoord is de Walcherse bena-
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g Veel typische Zeeuwse tradities zijn
verdwenen in het dagelijks leven en
leven alleen in de herinnering voort.

g Een aanzegger in Middelburg (1874)
Illustratie: Adolf Dillens voor ‘La Zélande’

Dragers en volgers kregen na de teraardebestelling een borrel uitgereikt. Het
op de begrafenis volgende liekmaol
bestond uit een warme maaltijd van
aardappelen en zoute vis. Later in de
twintigste eeuw is dit vervangen door
een koude maaltijd van brood met vlees
en kaas en kofﬁe. De speciale dôôdkoeke
(pistoletachtig, vaak gezoet broodje van
bloem en melk) zijn gaandeweg vervangen door kadetjes. Na het maal sprak,
wanneer het een protestantse familie
betrof, de dominee nog woorden van
troost.

i Bruiloftsmaal in het katholieke Ovezande
(Zuid-Beveland), eerste kwart van de twintigste eeuw

ming voor de gewoonte van de boerendochter of oudste dienstbode met vaste
verkering, zich ‘s zondagsavonds en
-nachts met de geliefde in de bakkeet af
te zonderen om te vrijen. Het verblijf aan
de boorden van de goudvispit (vijver),
gewapend met broodkruim om de vissen
te voeren, was ‘s zondagsmiddags voor
dochter of meid met vaste verkering
vaak een prelude op het bakkêêten.

Huwelijk
Ook de bruiloft kende stereotiepe onderdelen. Bij het verlaten van stadhuis en
kerk werden voor het paar brulofjes of
papieren strôôisels gestrooid: gekleurd
papier dat in minuscule vierkantjes en
snippers was geknipt. Tijdens de feestmaaltijd die volgde ging vaak een kom
brandewijn met suiker rond, met brokken
erin: stukken beschuit en bruidsuikers.
Elke gast of brulofter nam een schep uit
de kom met de bijbehorende smoellepel,
een paplepel (smoel was afgeleid van het
Franse semoul of griesmeel).
Je kon de getrouwde vrouw herkennen
aan bepaalde wijzigingen in de streekdracht. Deze werden soms meteen toegepast. De Coster verhaalt hoe in 1873 in het
48
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Zuid-Bevelandse Heinkenszand de bruid
onmiddellijk na de huwelijkssluiting
door de burgemeester op het gemeentehuis haar hoofdnaald, die ze van links
naar rechts op het voorhoofd droeg, naar
de andere kant verplaatste. Trouwringen
werden alleen door de vrouw gedragen.
Voordat rond 1900 de gladde ring in
zwang kwam, droeg de gehuwde vrouw
een bewerkte, draedwerkse ring, en dan
alleen op feestelijke bijeenkomsten en
tijdens de kerkgang.

De ossewei
Ongehuwd blijven was een lot dat een
aanzienlijke minderheid trof. De bekendste traditie in verband hiermee komt uit
IJzendijke in West Zeeuws-Vlaanderen,
pas voor het eerst beschreven in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 augustus 1911. Als een ongetrouwde man dertig
jaar werd kreeg hij een houten sleutel
van ongeveer een meter lengte thuisbezorgd, nadat deze door joelende jongens
rond de Markt was gedragen. Op de sleutel zat een als dame aangeklede pop
vastgebonden. De aldus vernederde jarige moest aan de bezorgers nog twee-enhalve-cent-stukken uitdelen óók. Met de
sleutel kon de jarige op symbolische
wijze zijn entree maken in de ‘ossewei’.
Als de dertiger ongehuwd bleef, kreeg hij
op zijn veertigste alleen een als vrouw
aangeklede pop, een nog duidelijker hint.
Het gebruik hield met kleine wijzigingen
stand tot in de jaren dertig.

De dood
De komst van de dood is de laatste fase
van de levensloop. Veel gebruiken hieromtrent deelde Zeeland met andere
gewesten: de liekebidder (aanzegger) die
de wete omtrent een sterfgeval en het tijdstip van de begrafenis ging doen, de liekstaosie (begrafenisstoet), deelname aan
het liekmael of –maol (begrafenismaal).
Net als elders zette men de klok stil, draaide men spiegels en schilderijen om, verwijderde men bloemen uit huis, sloot men
gordijnen of luiken. Indringend klokgelui
tijdens de begrafenis houdt stand tot vandaag de dag. Plaatsing van liekstrôô
(lijkstro) bij de deur, ten teken dat er een
lijk in huis was, hield het in SchouwenDuiveland uit tot het letterlijke einde van
de negentiende eeuw, blijkens een melding over de buurtschap Moriaanshoofd
in 1899. Uit Oud-Vossemeer (Tholen) is
zelfs een geval bekend uit 1927. Bij een
sterfgeval zette men bossen tarwestro op
de stoep: bij de dood van een eenjarig
kind één bos, voor elk jaar tot en met vijf
kwam er één bos bij. Kinderen boven de
vijf en volwassenen kregen tien tot twaalf
bossen. Ze reikten in de bebouwde kom
vaak tot over de stoep en belemmerden
het verkeer. Een andere vorm van het
gebruik was het leggen van bosjes stro
onder de doodkist om deze bij het vervoer
tegen schudden te beschermen. Op Schouwen-Duiveland gooide men het stro na de
begrafenis op de mesthoop, elders in Zeeland werd het verbrand.

Het aﬂeggen van een dode geschiedde
niet als elders door buren, maar door de
plaatselijke baakster of door de liekebidders. Het aanzeggen geschiedde op
Schouwen-Duiveland, wanneer er middelen waren, op theatrale wijze: tussen
twee liekebidders liep een derde met een
hoge hoed, die met beide handen een
zakdoek tegen zijn ogen drukte en voortdurend snikte.
De dode bleef zo lang mogelijk in huis.
Hij of zij lag ook in kleine woningen in de
bedstede, waaromheen het leven voortging. Het kisten vond meestal pas de
avond voor het begraven plaats. Op Walcheren speldde men boeren nog tot in de
jaren dertig van de twintigste eeuw in
een laken.

Begrafenis
De begrafenis vond zo mogelijk plaats
om twaalf uur ’s middags. Als het ver
was naar het kerkhof, ging de kist op een
wagen, anders werd hij op een baar aan
de hand gedragen door acht dragers:
buren, personeel of familie.
Bij vertrek uit het sterfhuis las de lieke-

bidder de volgorde van de stoet af. Men
liep niet twee aan twee, maar achter
elkaar. Als laatste ging de predikant.
Vrouwen bleven tot in de twintigste
eeuw thuis. Bij het plaats verwisselen
door de dragers hield de hele stoet halt.
Op Sint-Philipsland nam men daarbij
eerbiedig de hoed af. Tot ver in de twintigste eeuw droegen de liekebidders en
ook rouwende familieleden zwarte lamfers (rouwsluiers) om hun hoed. Vrouwen
in dracht hadden speciale accessoires en
kledingonderdelen voor de rouw, zoals
een rouwmuts.
Het was gewoonte dat dragers een takje
wijnruit, tijm of buxus in de mond
namen, dat nadien in het graf geworpen
werd. De veearts en heemkundige M.K.
Buth meldde in 1983, dat men in Brouwershaven tot vóór vijf jaar bij de begrafenis van jonge, ongetrouwde mensen in
de stoet nog een buxustakje in de mond
nam. Dit vermeende middel tegen
besmetting en, wegens de scherpe geur,
tegen lijklucht was nu een traditie waarvan men de herkomst was vergeten.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw
heeft de lijkwagen de dragers vervangen,
de aanzeggers maakten plaats voor overlijdensadvertenties en rouwkaarten.
Maar op het laatste traject van de overledene, de gang vanuit de lijkwagen naar
het graf, zijn (ook) in Zeeland anno 2011
soms nog baardragers actief, afkomstig
uit de nauwste kring van vrienden of
t
familieleden van een overledene. ■
Meer informatie:
– M.K. Buth, ‘Begrafenissen en begrafenisgebruiken op Schouwen-Duiveland’, Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 1983,
21-40.
– Charles de Coster, Schetsen uit Zeeland (1874; repr. Middelburg 1979).
– H.R. Folmer, ‘Volksgebruiken in Zeeland bij geboorte en kraambed’,
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1927 dl.1, 3112-3118.
– Ha. C.M. Ghijsen, Woordenboek der
Zeeuwse dialecten (1959-1965; tiende
dr. Krabbendijke 1998).
– Jan J.B. Kuipers, ‘Ridderspel en boerenpret. Zeeuwse ontmoetingen van elite- en volkscultuur’, in: Jan J.B. Kuipers
en Robbert Jan Swiers, Het verhaal
van Zeeland (Hilversum 2005).
– Jan J.B. Kuipers, Brommers, gitaren en
spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland (Zaltbommel 2005).
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Achterhoekse folklore in Amsterdam
De folkloristische dansgroep De Needse Havezathe Dansers had al een hele
tijd de wens om een keer op te mogen treden op de Dam in Amsterdam.
Op zaterdag 10 september kwam deze wens uit. Door het Draaiorgel Festival
werd ze uitgenodigd om naar Amsterdam te komen. De optredens werden
heel enthousiast ontvangen door het nationale en internationale publiek.
De droom is nu om een keer de Nationale Folkloredag met zestienhonderd
mensen in streekdracht in Amsterdam te laten plaatsvinden.
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Wat is nu ‘typisch Nederland’?
Die vraag heeft in de loop van de
geschiedenis al velen bezig gehouden.
Nog niet zo lang geleden werd gedacht
dat alleen bij boeren en vissers echte
‘Nederlandse kenmerken’ te vinden
waren. Maar de tijd had zelfs op het
platteland en langs de kust niet stil
gestaan. Wat wij typisch Nederland
vinden, verandert voortdurend.
Gezelligheid en uitbundigheid zijn
even ‘Nederlands’ als privacy en ‘doe
maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg’.

Typisch Nederland is te bestellen door
€ 39,95 over te maken op giro 810806
ten name van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur onder vermelding
van de titel.

Traditie verschijnt vier keer per jaar.
Een abonnement kost € 22,–.

Academie
voor Streekgebonden
Gastronomie
Al dertig jaar wordt door de Academie
voor Streekgebonden Gastronomie studie

tot 8 januari tentoongesteld in het Tuincafé van Het Stadsmuseum te Hasselt.

gedaan naar de achtergronden, bereidingen en onderdelen alsmede gebruiksvoorwerpen van streekgerechten. De ASG

De collectie bestaat onder meer uit een
waaier uit de 27 jaargangen van het ASG

inventariseert kooktechnieken en gerechten, maar ondersteunt ook allerlei initiatieven tot vernieuwing van de regionale

tijdschrift, oude menukaarten en uitgereikte oorkondes en prijzen. Er zullen ook
‘proevertjes’ zijn, zoals patat en asperges.

gastronomie. Ook het culinaire jargon
wordt in kaart gebracht. Alles ligt vast in
een groot documentatiecentrum: de
Bibliotheek van de Smaak.

Rectiﬁcatie
In Traditie nummer 3 (2011) stond in het
artikel over ambachtelijk stroopstoken

In het kader van het dertigjarig bestaan
wordt een deel van het culinair erfgoed

dat in stroopfabrieken geen biologisch
fruit gebruikt wordt. Dit klopt niet.
Sommige fabrieken gebruiken wel bio-
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logisch fruit om stroop van te maken.

Traditie winter 2011

Opzegging van abonnementen moet uiterlijk
1 december aan de administratie zijn
doorgegeven.
Traditie verschijnt ook op cassette, ingesproken
voor mensen met een leeshandicap.
Dedicon, Postbus 24, 5360 AA Grave
tel. 0486-486486, fax: 0486-476535
email: info@dedicon.nl
www.dedicon.nl
© Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen.
Mochten er personen of instanties zijn die
menen aanspraak te maken op bepaalde
rechten, dan wordt hen vriendelijk verzocht
contact op te nemen met de uitgever.
ISSN 1382-4104

In Nederlanders vieren feest
komen alle belangrijke Nederlandse feestdagen aan bod.
Niet alleen Sinterklaas, Kerstmis
en Koninginnedag, maar ook
carnaval en Nieuwjaar en
geboorte, huwelijk en dood.
De auteurs bespreken op
aansprekende manier de
ontstaansgeschiedenis, de
achtergronden en de betekenis
van de feesten.

Het boek Nederlanders vieren feest
is te bestellen door € 29,95 over te
maken op giro 810806 ten name
van het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur onder vermelding van
de titel.

Traditie
Tijdschrift over volkscultuur en
immaterieel erfgoed
Veel van onze gewoonten hebben wij
onbewust overgenomen van onze ouders
en voorouders en vervolgens naar 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
biedt over de historische achtergronden en
hedendaagse betekenissen van tradities in
Nederland. De komende jaren gaat Traditie
veel aandacht besteden aan de tradities
die wij zo waardevol vinden dat wij ze niet
verloren willen laten gaan: het immaterieel
erfgoed.
Het immaterieel erfgoed is de nieuwe tak van
erfgoed. In 2003 nam UNESCO een conventie
aan om ook het immaterieel erfgoed te gaan
beschermen. Tradities zijn ‘levend’ erfgoed en
beschermen moet daarom opgevat worden
als levensvatbaar houden. Daarvoor is het
nodig dat immaterieel erfgoed betekenis
krijgt voor nieuwe generaties. Traditie draagt
hieraan een steentje bij door het verhaal
te vertellen van de vele mooie tradities die
Nederland rijk is.
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