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Deel2Folklore1eDeel6 

Deel II 
 

Folklore van Saksen, Friezen en Franken  
 

 
Traditie met kransen als symbolen, voor de kerst of als oogstfeest,  

in het Over-stichtse land van de Saksen en in neder-saksen  

 

Toponiemen en ‘What’s in a name’. 
Soms helpt het om moeilijke woorden te gebruiken. Dat lijkt geleerd en gewichtig, maar het 
wordt nog boeiender als je gaat zien wat er achter die moeilijke woorden schuil gaat. ‗Aveseare‘ in 
het Fries blijkt uit het Frans te komen (avancer) en de naam Muggenbeet lijkt bijvoorbeeld een 
rare maar voor de hand liggende betekenis te hebben maar het ligt net iets anders. De Saksen 
komen hier in voor, ook in de naam ‗Sassenheim‘ en ‗Sassenpoort‘, respectievelijk in Zuid 
Holland en Zwolle. Maar er zijn ook Friezen, Franken, Chauken, Turken en Bataven die we in 
woorden en namen van de neder-landen tegenkomen. Vroeger of later komen die allemaal aan 
bod in dit hoofdstukje. 
 

Doodstil versus Muggenbeet 

De naam Muggenbeet heeft etymologisch niets te maken met 

de beet van het insect mug. Het is een verbastering van 

Mücken Beecke; Oudsaksisch voor kleine beek. Het dorp 

werd het afgelopen jaar tweede bij de ˜Plaatsnaam van het 

Jaar-verkiezing". Na een spannende finale moest men het 

plaatsje Doodstil voor laten gaan. Bij Hotel café restaurant 

Geertien in Muggenbeet komen jaarlijks veel toeristen even 

aanlopen om er wat te drinken of te eten. Er is een enorm 

terras aan het water met een prachtig uitzicht over de 

rietvelden. 

De Sassenpoort in Zwolle is waarschijnlijk genoemd naar de 

Saksen, net als Sassenheim  

 
Eigenlijk alle uitdrukkingen hebben wel een diepere betekenis, een betekenis die vaak terug grijpt 
op onze eerdere geschiedenis. Dat geldt ook voor mensen, voor het recht en voor vele van onze 
gewoontes, alle staan ze voor een veel langer verhaal. Of zoals een spreuk op een oud kerkhof in 
het Oost Friese deel van de neder-landen zegt: ‗elke grafsteen een wereldgeschiedenis‘. Ook al 
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denken we dat we zelf kiezen voor wat we doen. In sport en spel en wetenschap doen we dingen 
vaak uit gewoonte, niet omdat ze de beste oplossing bieden. Hier dus eerst maar wat over 
betekenissen van namen en dingen en symbolen, te beginnen bij namen van dorpen, steden en 
landstreken die vaak kennis verbergen over geschiedenis, grondsoort. Denk aan:  
- broek: nat en drassig land 
- voort of vorde: een ondiepe plek waar je door het water kunt gaan (rivier of moeras), zoals in 

bij ‗Bruxvoort‘ dat een doorwaadbare plek in het ‗broekland‘ was, maar ook in het buitenland 
zoals ‗Oxford‘, ‗Bedford‘. ‗Vancouver ‗ komt van ‗van Coevorden‘, een emigrant uit zuid 
Drenthe. In Coevorden zit ook de term ‗voorde‘, het was één van de plekken waar men van 
Duitsland naar Nederland kon trekken door de moerassen bij wat nu de Nederlands-Duitse 
grens is.  

- namen eindigend op ‗hem‘, ‗um‘, ‗kom‘: allemaal verwijzend naar ‗heim‘ of ‗home‘, dat is een 
soort ‗boeren‘ –erf, van bijvoorbeeld Arne (Arnhem), van de Saksen (Sassenheim, enz.) 

 

aar Water loc open plaats in het bos 

aars achtergelegen, achterste loo bos 

acht rechtsgebied, ban, gereserveerd bos made weide 

age Eiland mars laaggelegen drassig land 

andel kweldergras, kwelder of gras mat hooiland, maailand 

balk brug van houten palen raai rechte lijn, richtlijn 
bent hard gras radstake plek waar recht werd gesproken 

blik kaal buitendijks stuk (zand)grond reeweg lijkweg, begrafenisweg 

blok ingesloten stuk (wei)land rijp strook land 

bracht omheining schaar aandeel in gezamenlijke gronden 

broek moeras, drassig land schier grijs, helder, glanzend 

dine rechtplaats smacht slecht land 

drecht stromend water staart spits uitstekend stuk land 

etten beweiden swadde strook afgemaaid stuk land 

euvelgunne met een slechte naam trecht Veer 

geest  zandgrond vledder moerassig weiland 

gent Samenloop van wateren voorst gereserveerd domein 
hamrik  weiland in gemeenschappelijk gebruik wang licht aflopend land (aan water) 

hank doodlopend water wijer drinkvijver 

heimael omheinde rechtplaats zwaag weiland 

-inge behorend bij   zijp klein, traag stromend watertje 

Uit: Nederlandse plaatsnamen, T. Groenedijk (2000). 
 

Het dorp Wesepe ligt temidden van weilanden, omringd door bossen en landgoederen. De naam 
zou van Keltische oorsprong zijn ook al zijn er mensen die zeggen dat er nooit Kelten hebben 
gewoond boven de rivieren. ‗Wese‘ zou in het Keltische betekenen ‗weide‘ en ‗epe‘ zou ‗water‘ 
betekenen. Wesepe zou dus ‗drassige weide‘ kunnen betekenen. De plaats Elshof zou kunnen 
komen van ‗de hof van Els‘, maar misschien zit je er zo heel erg naast. Elshof is ook een familie-
naam in die buurt (Salland) en als je zo wat zit te bladeren op het internet dan zie je daar het 
volgende stukje geschiedenis (zie box). Een stukje ‗roddel‘, althans zo lijkt het nu, 50 jaar na dato. 
  

Plaatselijk Belang Elshof is opgericht op 30 mei 1952 door de heren H. Brilleman, H. Maandag, G. Swartjes, G. 
Schrijver en A.Slotman. De officiële naam luidde: Vereniging voor Plaatselijk Belang Elshof en Omstreken. Dit 
initiatief werd destijds genomen door mensen die in die periode al opkwamen voor de leefbaarheid van de kleine 
gemeenschap Elshof. De vereniging stelde zich ten doel het welzijn van de bevolking van de Elshof in de ruimste 
zin des woords te bevorderen en ook dit is momenteel een belangrijk uitgangspunt. Zo ontstonden vele initiatieven. 
In 1954 werd de ijsbaanclub opgericht en een bazaarcommissie om geld in te zamelen voor het buurthuis, wat er 
uiteindelijk in 1991 is gekomen. Wat opviel in die tijd, was dat er geen vrouwen naar de ledenvergadering kwamen 
en ook in het bestuur was er geen plaats voor dames beschikbaar. Dit onderwerp werd in de vergadering van 24 
april 1953 uitgebreid besproken. Tenslotte werd besloten om de dames voorlopig thuis te houden. Door Plaatselijk 
Belang werden de belangen van de bewoners op vele gebieden behartigd, waar onder de verharding van de wegen, 
aansluiting van waterleiding en gas. Ook zette men zich in voor het behoudt van de voorzieningen op de Elshof, en 
werden er vele nieuwe initiatieven ontplooid. 
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Plaatsnamen zoals Delft en Delfgauw hebben een onderliggende betekenis die je elders ook 
tegenkomt buiten Zuid Holland. Het woord ‗delven‘ betekent ‗graven‘ en ‗het onderspit delven’ 
is een neder-landse uitdrukking die kan betekenen: ‗aan het kortste eind trekken, overwonnen 
worden, er het ongunstigst aan toe zijn‘.  
 

 
De ‗Delft‘ in Emden (Oost Friesland), links van de rode cirkel die aangeeft waar de Oost Friezen een ronde sluis 
hebben gemaakt om twee kanalen met verschillende waterhoogte te laten kruisen. Cafe ‗de Delftblick‘ is dus géén 

schrijffout. 
 

De etymologie van het woord 'onderspit' gaat waarschijnlijk terug tot de Middeleeuwen, toen ook 
de uitdrukking het onderspit graven nog wel gebruikt werd. Bij delven (graven) van een sloot of 
gracht staat een arbeider boven en een ander staat in de modder of in het water en delft het 
onderspit (de onderste laag). De arbeider die dus dit onderspit delft, doet het zwaarste werk en is 
er het slechtst aan toe. In het Afrikaans wordt ook nog wel van onderspit gesproken. Wikipedia 
zegt ook: 

In Delft the main gracht – the Oude Delft – started as a drainage canal for reclaiming land in marshy 
surroundings. A function in almost every city was drainage. Rain water flew through these city-canals. Usually 
they were also used as a sewer. Because these functions are not needed any more, many ‘grachten’ have been 
filled in to give access to road traffic. The names of these new streets are, however, mostly named after the old 
name of the ‘gracht’. 

 

Namen van mensen hebben ook vaak meer betekenis dan we ons in het algemeen bewust zijn. 
De Joden gaven met de ‗naam‘ ook een ‗opdracht‘, denk maar aan het ‗bidden in Jezus‘ naam‘, 
dat is ‗in opdracht van Jezus‘. De namen ‗Johannes‘ en ‗Jannie‘ betekenen allebei ‗god is goed‘ en 
in het Russisch is Johannes ‗Ivan‘, in het Italiaans ‗Giovanni‘ enzovoort. De naam Gerrit komt 
van een twee-stammige Germaanse naam met de betekenis ‗sterk met de speer‘ (‗ger-‗ is ‗speer‘ en 
‗hard‘ is ‗sterk, stevig‘). Rinske betekent iets van ‗schoon‘ of ‗rein‘. Bij de ene gaat dat meer op 
dan bij de andere maar daar valt bij sommigen nog wat aan te doen. Je kunt kiezen aan je 
opdracht te voldoen, je kunt er ook voor weg lopen, dan geldt ‗mijn naam is Haas‘ of ‗dat mag 
Joost weten‘ Het vernoemen van een kind doe je verder niet om opa of oma of oom jan of tante 
pietje een plezier te doen maar om het kind in een traditie te zetten, om het ‗roots‘ te geven. 
 

 
Traditie kan beknellend zijn maar ook veiligheid, te veel is niet goed, te weinig is ook niet goed. 

 

Traditie kan beknellend zijn maar ook een plek geven om te staan; een plek die je niet hoeft te 
bevechten. Misschien moet je wel vechten om op die plek te blijven maar niet om er te komen. 
Ontbreken van traditie kan bevrijdend zijn maar ook erg eenzaam. Volgens kenners op dit gebied 
geeft in ons deel van de wereld de achternaam je relatie met het verleden aan en de voornaam is 
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het verband met de toekomst. Mensen die oud zijn en alleen maar bij hun achternaam genoemd 
worden hebben geen toekomst meer. Althans dat wil dit verhaal. 
 

 
 

Tijl Uilenspiegel, een Vlaamse ‘held’. 
Nederlands-Duitse folklore heeft een figuur opgeleverd, Tijl Uilenspiegel, die in Vlaanderen 
legendarisch werd als held in Charles de Costers roman. Volgens de legende was Uilenspiegel een 
deugniet die vrij als een vogel in de zestiende eeuw door de Nederlanden en Duitsland trok en 
iedereen voor de gek hield met zijn streken. In De Costers roman wordt Uilenspiegel bijgestaan 
door zijn goedmoedige dikke vriend Lamme Goedzak en zijn vriendin Nele. In De Costers 
verhalen heeft Tijl behalve zijn schelmenreputatie ook de status van verzetsheld tegen de Spaanse 
bezetting van de Nederlanden in de 16e eeuw. Hiermee kent de figuur in Vlaanderen nu de 
reputatie van ‗geest van Vlaanderen‘1.  
De eerste verhalen over Tijl Uilenspiegel verschenen rond 1500 in Duitsland. Herman Bote, 
stadsklerk van Brunswijk, schreef een aantal grappige anekdotes over een personage genaamd 
‗Dyl Ulenspeghel‘. Deze middeleeuwse Uilenspiegel verschilt op veel punten van de latere 
negentiende-eeuwse roman: de politieke en maatschappijkritische dimensie ontbreekt en de 
humor is veel platvloerser, op het vulgaire af. Zijn naam verklaart zijn talent mensen voor de gek 
te houden. De uil was toen nog een symbool van domheid. Vandaar dat er op schilderijen van 
Jheronimus Bosch bij domme personages vaak een uil te zien is, vergelijk ook het woord 
'uilskuiken' en de Vlaamse uitdrukking ‗t is nogal een uil‘ ('t is nogal een domkop). De spiegel 
fungeert als ding waarin mensen zich zien zoals ze zijn: ‗zo dom als een uil‘. De schalkse Tijl laat 
de mensen zien zoals ze zijn, zonder enige schroom. Vandaar zijn naam, die hij zelf in de eerste 
pagina's van het boek verklaart: "Ik ben ulieden spiegel" (Ulen-spiegel). 
Tijl ziet het levenslicht waarschijnlijk in 1527 op dezelfde dag als Filips II. De Uilenspiegel van 
De Coster is meer dan een luchthartige vagebond. Sindsdien wordt ‗Tijl‘ met Vlaanderen 
geassocieerd, hoewel de oorspronkelijke, middeleeuwse Uilenspiegel deze patriottische dimensie 
niet bezat. De Tijl Uilenspiegel van De Coster is een vrijheidsstrijder, een Vlaamse Ivanhoe of 
Willem Tell, die aan de zijde van de Geuzen tegen de Spaanse overheersing vecht. De 
vermakelijke dialogen tussen de twee personages doen onmiskenbaar denken aan dat andere 
onsterfelijke meester-en-knecht-duo: Don Quichot en Sancho Panza. De in die jaren bloeiende 
Vlaamse Beweging, die ijverde voor het heropleven van de Vlaamse cultuur, sloot deze strijdbare, 
flamingante Tijl in haar hart. Zo werd de De Costers roman gek genoeg een Franstalige hulde aan 
Vlaanderen. De Tijl van De Coster heeft een vrijzinnige, vrijgevochten levensvisie, net zoals zijn 

                                                
1 Tijl Uilenspiegel zou eens in Lierderholthuis zijn geweest, een dorpje dat nu binnen de gemeente Raalte valt, vlak 
bij Wesepe, Wijhe, Elshof en Heino. Op een pleintje daar staat een sculptuur van Tijl Uilenspiegel, gemaakt door 
kunstenaar Frank Stoopman. Ook in Damme, de stad waar hij volgens het boek van Charles de Coster geboren 
werd, staat een standbeeld dat Tijl voorstelt. 
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schepper, met een drang naar waarheid en eerlijkheid. En net zoals de schrijver zelf werd Tijl een 
sociaal-bewogen figuur, bezeten door een drang naar zelfbeschikking in een brede humanistische 
instelling. Antiklerikale elementen komen al in het begin van het boek aan bod als de pasgeboren 
Tijl maar liefst zes keer gedoopt wordt op één dag. Toch is Tijl op zich geen godsdiensthater. 
Wel uit hij scherpe kritiek op de godsdienstoorlogen (het boek speelt zich af in de hoogtijdagen 
van de Contrareformatie) en de kettervervolgingen die het land teisteren. Zijn vader komt op de 
brandstapel, verdacht van Lutherse sympathieën, de min Kathelijne verliest haar verstand na 
vreselijke folteringen die zij, beschuldigd van hekserij, moet doormaken. Uilenspiegel observeert 
en klaagt het onrecht en de misbruiken van de inquisitie aan: een vrijbuiter die, letterlijk, god 
noch gebod kent: zo verhuurt hij zich bij de pastoor en steelt diens paard, en verkoopt hij 
paardenmest aan Joden, hen wijsmakend dat het om profetische korrels gaat waarmee ze de 
wederkomst van de Messias kunnen voorspellen. Gestraft en veroordeeld tot het maken van een 
bedevaart naar Rome neemt Tijl ook de paus zelf in het ootje!  Willy Vandersteen maakte twee 
stripalbums rond Tijl Uilenspiegel, maar voegde er een vleugje van zijn eigen fantasie aan toe. Er 
wordt ook in de stripreeks Suske en Wiske een paar keer naar Uilenspiegel verwezen. In De 
Krimson-crisis (1988) wordt Tijl Uilenspiegel naar het heden geflitst.  Richard Strauss schreef het 
symfonisch gedicht (Till Eulenspiegels lustige Streiche), geïnspireerd op de legende.  
 

volksverhalen over Tijl Uilenspiegel 

Uilenspiegel woonde bij een smid in Rostock, die tegen knechten die niet genoeg aanbliezen zei: hier met die blaasbalg. 
Toen dit tegen Uilenspiegel werd gezegd, liep hij de smid achterna naar de binnenplaats. Uilenspiegel biedt aan 
ook de andere blaasbalgen te halen, maar de smid draagt hem op de blaasbalg terug te zetten. Voor straf wekt de 
smid zijn knechten zeven dagen lang elke nacht om middernacht. Hij gaat zelf weer slapen en Uilenspiegel 
vraagt waarom ze wakker gemaakt worden. De smid legt uit dat knechten maar de halve nacht op bed mogen 
liggen en Uilenspiegel komt de volgende nacht met het bed aan zijn rug gebonden. Uilenspiegel legt uit dat het 
zijn gewoonte is dat het bed een halve nacht op hem ligt. De baas draagt op het bed terug op zijn plaats te 
zetten en Uilenspiegel moet daarboven uit het huis komen. Uilenspiegel zet het bed op zijn plaats, pakt een 
ladder en breekt het dak af. Als de smid op zolder gaat kijken, ziet hij wat er is gebeurt. Hij wil Uilenspiegel met 
een zwaard achterna gaan, maar de knechten leggen uit dat Uilenspiegel alleen maar heeft gedaan wat de smid 
heeft opgedragen. 

Uilenspiegel gaat van Neurenberg naar Bamberg en komt bij een herberg. De waardin vraagt of hij iets wil eten en 
Uilenspiegel zegt arm te zijn en gratis eten verlangt. De waardin zegt dat ze bij de slager en de bakker niks voor 
niets krijgt en legt uit dat je voor vierentwintig penning aan de grote tafel eet. Eten aan de kleine tafels kost 
achttien penning en wie eet met haar gezin, betaalt twaalf penning. Uilenspiegel gaat aan de grote tafel zitten en 
eet zich vol. Als hij wil vertrekken, vraagt hij vierentwintig penning van de waardin. Hij zegt dat hij dood was 
gegaan als hij nog meer had gegeten en de waardin geeft toe dat hij voor vier man gegeten heeft. Ze stuurt 
Uilenspiegel weg zonder dat hij moet betalen. Een gratis maaltijd is nog te doen, maar geld toegeven wil ze niet. 
Uilenspiegel vertrekt zonder dank ontvangen te hebben. 

Uilenspiegel kwam in de stad Antwerpen waar een pastoor leefde die zo gierig was dat hij zijn voedsel met niemand 
wilde delen, zelfs niet met zijn parochianen die er tamelijk mager uit zagen. In plaats daarvan preekt de pastoor 
dat ze beter mager en hongerig kunnen zijn, dan gulzig en inhalig. Tijl hoorde direct al wat de pastoor riep, maar 
hij kende dit soort mensen en hij besloot de pastoor een lesje te leren. Hij vroeg aan de pastoor of hij bij hem 
kon werken als koster. Dat vond de pastoor goed, want Tijl had zo'n sullig gezicht getrokken dat de pastoor 
geloofde dat hij te dom was om te bedriegen. Tijl had op de eerste dag al het eten uit de kelder van de pastoor 
gestolen en op Pasen, toen het feest was, deelde Tijl als koster het eten aan de hongerige parochianen in de kerk 
en buiten begonnen ze ervan te eten. Intussen had de pastoor ontdekt dat Tijl zijn kelder had geplunderd. Hij 
was woest en hij eiste het eten terug. Tijl antwoordde daarop tegen de pastoor dat hij beter mager en sober kon 
zijn, dan gulzig en inhalig. De pastoor werd nog kwader, maar durfde niet tegen Tijl in te gaan. 

Uilenspiegel was in Gent en daar liet hij aan de adel weten dat hij zal vliegen rond Gent. De adel vond dat mooi om 
te zien en ze besluiten te gaan kijken. Tijl Uilenspiegel vraagt alvorens aan de rijke adel om goudstukken te 
geven. De adel betaalde en Tijl Uilenspiegel klom de kerktoren in en voordat hij zou vliegen riep hij aan de adel 
dat hij dacht dat hij de enige gek van Gent was, maar hij weet nu dat de adel nog gekker is dan hijzelf. Zij gaven 
een gek die beweert te kunnen vliegen hun geld en komen dan ook nog kijken hoe die gek gaat vliegen. Daarom 
is de adel nog gekker dan hijzelf. De adel schaamt zich hevig en kwamen tot de ontdekking dat ze inderdaad zot 
waren om een gek te geloven. Zodoende kreeg Tijl een flinke som geld om zijn vliegkunst te tonen zonder dat 
hij ooit heeft gevlogen. 

Dank aan Wikipedia 
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De Fries/Groningse Jan de Roos zong de woudstreek van Friesland en de westelijke gebieden van de provincie 

Groningen aan elkaar, niet mooi maar wel apart, een Tijl Uilenspiegel uit de 20e eeuw 
 

Onze dagen van de week en hun namen 

Onze weekdagen zijn vernoemd naar een samenraapsel van Germaanse 
en Romeinse namen. De meeste zijn van goden. Door op de dag extra 
aandacht te besteden aan de god die zijn naam aan die dag leende, 
hoopten de oorspronkelijke bewoners van Noord-Europa de 
wraakzuchtige goden tevreden te stellen. 

Maandag: Romeinse dag van de maandag 
Dinsdag: dag van Tyr (Germaanse hemelvader en oorlogsgod) 
Woensdag: dag van Wodan (ook wel Odin, Germaanse oppergod) 
Donderdag: dag van Thor (een almachtige god van de donder_,  
Vrijdag: dag van Frya (Germaanse godin van liefde en wellust) 
Zaterdag: dag van Saturnus (Romeinse god van de landbouw) 
Zondag: Romeinse dag van de zon 

 

Uit het land van de Saksen. 
Enkele mooie tradities uit het oude Saksenland Twente die nog steeds voortleven naast vele 
andere gebruiken en die ons totaal onbekend waren voor wij hier kwamen wonen. En dus te 
mooi om niet te vertellen! Het was ook bijzonder leuk en leerzaam om voor deze gelegenheid 
enkele van de talloze boeken over deze tradities en schrijfsels te raadplegen 2 
Vassel-avend-stuutkes 
Het leven vroeger was sober en niet zo vol pretjes als tegenwoordig. En toch was het ook rijk aan 
feesten, die allemaal hun vaste plaats in de gang der seizoenen hadden en waarvan het 
voornaamste kenmerk was, dat de alledaagse kost door een wat feestelijker menu vervangen 
werd. Voor onze verwende smaak zijn ze misschien te eenvoudig, die lekkernijen van toen, doch 
geloof me maar, dat voor wie alle dagen roggebrood at, een knappend vers kadetje een traktatie 
was! Zulke kadetjes aten de oude Enschedeërs op Vastenavond. Van welke geloofsrichting ook, 
in het oude Twente vierde men de vooravond van de veertigdaagse vasten algemeen door eens 
flink 'de boek op de leest te zetten'. Bejaarde Enschedeërs gewaagden vol enthousiasme van de 
heerlijke Vassel-avend-stuutkes, die overigens niet op Vastenavond, maar op de ochtend van deze 
dag gegeten werden. Het waren spitse kadetjes, die men zo heet mogelijk, zó uit de oven en dik 
beboterd, nuttigen moest. Men ventte er mee langs de huizen der beter gesitueerde burgers maar 
ook de arbeider ontzegde zich deze eenmalige luxe niet. Ene Cato Elderink herinnerde zich in 

                                                
2 Overijsselse volksgebruiken, A. Buter, 1988. Uitg. Waanders; en ‗Oude Vrielink vertelt‘, J.G.Oude Vrielink,1986 
Uitg.H.Pelle 
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haar jeugd eens een mandvol Vassel-avend-stuutkes te hebben zien omhoog hijsen naar een 
fabrieksverdieping, waar de arbeiders al klaar stonden, om de traktatie in ontvangst te nemen. De 
Vastenavond in de stad had zijn eigen vormen aangenomen, zoals dat later met de carnavals-
viering nog duidelijker zou gebeuren. Intussen ging op het platteland het leven naar oude trant 
verder en daarmee ook het volksleven tijdens de jaarfeesten. Dat zou in veel gevallen zo blijven, 
zelfs na de Tweede Wereldoorlog. In 1947 wordt nog bericht over diepgewortelde 
Vastenavondtradities aan de overkant van ― 'n poal‖, in Twentse grensdorpjes, onder de 
klokkenslag van het Duitse Vreden. Daar trekken dan de meisjes jongens- en de jongens 
meisjeskleren aan of vermommen zich als dieren, met allerhande hansworsterij. De echte worsten 
worden erbij geroofd en bij de boer of in de herberg gebraden. De drank vloeit rijkelijk en verder 
wordt de avond met dansen en vrijen doorgebracht. Vindt het feest op een boerderij plaats, dan 
volgt een heel bijzonder hoogtepunt, dat ons een blik gunt in een heel ver verleden. Er wordt een 
stropop uit de hilde (lage zolder) gehaald en midden op de deel onder het slop, het balkenluik, 
met vrouwenkleren uitgedost. Nadat er eerst nog een rondedans om is gemaakt, wild en woest, 
gaan de grote inrijd-deuren 'wagenwied los'. Muziek voorop en langs de slapende velden trekken 
de jongelui met de stropop en haar begeleider, de zogenaamde Jan Peter, naar de boerderij waar 
het volgend jaar het feest gevierd zal worden. Daar aangekomen, dansen ze weer om de stropop 
die daarna wordt uitgekleed en onbarmhartig wordt afgeranseld en toegetakeld om vervolgens te 
worden opgeborgen in de hilde, tot het komend jaar. ‗Onder veel lawaai en rumoer keerden de 
feestgangers huiswaarts en Amor was driester dan ooit‘. 

Mooie voorbeelden van vruchtbaarheids-riten zijn de voortzetting van heidense ommegangen langs akkers en 
velden met de geest van de wasdom, de als vrouw geklede stropop. Het aframmelen zou symbolisch het doden 
van de wintergeest kunnen zijn, die de wasdom in de weg staat. Ook de dier-vermommingen duiden op 
winterdemonen die moeten worden verjaagd. In het carnaval --ook van nu--kom je dezelfde elementen tegen. 
Wanneer in Ootmarsum de Othmar-ridders hun carnavalsfeest beëindigen, voeren zij een vreemdsoortig dier 
met zich mee, dat het als 'zondebok' zwaar te verduren heeft en uiteindelijk verbrand wordt. In Oldenzaal 
wordt nog steeds op het eind van carnavals-avond de bok’ verbrand, daarna begint het vasten. 

 
Vlõggelen en Poasche-staken Sleppen. 
Geheel volgens de vaste overgeleverde regels voltrekken zich de bekende gebruiken in Ootmarsum 
(Vlõggelen) en Denekamp (Poasche-staken Sleppen) op de dag van Pasen. Centraal bij de 
Paasgebruiken (waaronder het vlõggelen) in Ootmarsum staan ´Poaskearls´: acht jongemannen, 
katholiek, inwoner van dit Twentse stadje en vrijgezel. Ze beginnen zes weken voor Pasen met de 
organisatie en voorbereiding. Sinds mensenheugenis komen de poaskearls 's morgens vroeg op 
Paasmorgen, nog vóór negen uur bijeen op de 'poaskamp' van Ootmarsum, waar al in alle 
vroegte de 'boaken' (brandstapel voor paasvuur 's avonds) is opgericht. Vandaar trekken ze, door 
een klein aantal burgers gevolgd, zingend door de straten. Tegen tien uur op het marktplein 
aangekomen, lopen zij driemaal om de kerk en zingen het 'Christus is Opgestanden', om daarna 
samen met de kerkgangers de rest van dit lied te zingen en met hen ter Hoogmis te gaan. 
Omstreeks 1900 woont in Ootmarsum 'Halleluja-Jantjen', een oud en krom kereltje, wiens echte 
naam niemand zich herinnert. 's Morgens wanneer de kerkgangers buiten kwamen, riep hij: 
'Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan‖. Bij het vlõggelen daarna trad hij als voorzanger op. 
Tijdens de dienst zelf zingen de kerkgangers met orgelbegeleiding gezamenlijk het 'Christus is 
opgestanden'.  
Op de Poaskamp, waar vroeger snoepkramen stonden en die – nog steeds – als paasweide 
beschikbaar moet blijven, begint tegen vijf uur het vlõggelen. De poaskearls, gekleed in gabardine 
regenjassen en met een gleufhoed op, lopen driemaal rond de boaken-plek en een aangroeiende 
groep burgers, jong en oud, sluit zich bij hen aan. Dan begeven zij zich naar het stadje. Bij de 
ingang, in de Grotestraat van Ootmarsum, legt de oudste der commissieleden zijn rechterhand op 
de rug, zijn opvolger in leeftijd die eveneens dit jaar zal aftreden, haakt met zijn linkerhand 
daarop in en legt zijn rechterhand op de rug. Hierop volgen twee nieuwgekozen poaskearls en 
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overige vier, die hetzelfde doen, evenals de voorganger. Een groot deel van de burgerij, maar ook 
vreemdelingen, sluiten zich hierbij aan en zo ontstaat een lange mensenslinger, die langzaam, 
steeds de beide paasliederen zingend, de straten doortrekt. Niet ieder kent de tien coupletten van 
het ‗Christus is opgestanden‘ of de twintig van het 'Alleluja den blijden toon', maar geen nood, er 
worden lange papierstroken verkocht, bedrukt met de teksten en (niet overbodige) anti-alcohol-
propaganda. Men spelt ze de voorganger in de keten op de rug, bij wijze van lessenaar. 
Langs een vaste route, soms links- dan weer rechtshoudend, met lussen door doodlopende 
steegjes, en om de stiepel (middenpost) van de niendeur (hoofdingang) of waar die vroeger heeft 
gestaan, door huizen en door herbergen ( voor zover achter- en voordeur beide aan een straat 
grenzen) waar de poaskearls op een uitgedoofde kolomkachel voor hen klaargezette borrels 'in 'n 
gaank' naar binnen slaan, trekt de rij naar het marktplein voor het oude stadhuisje. Daar windt de 
lange keten zich als een spiraal op, men zingt nog eenmaal beide liederen en wuift met hoeden en 
petten. De kinderen gaan voor hun vaders of ooms staan en worden tot slot driemaal omhoog 
geheven. In 1918 werd ook de voorzanger nog even in de hoogte gebeurd. Men ziet hierin wel 
een symbool van opstanding.  Op de Tweede paasdag herhaalt zich dit alles, maar dan een uur 
later. In de Overijsselsche Almanak van 1840 wordt ‗vlõggelen‘ al genoemd, maar onopgemerkt 
heeft het eeuwen daarvoor al bestaan en zich tot in deze tijd volkomen gehandhaafd, ondanks 
een verbod van een burgemeester omstreeks 1870, die zelfs enkele huizen, waar de vlõggelaars 
doortrokken, liet verzegelen. Het volk brak de deuren met geweld open en het vlõggelen ging 
fanatieker dan ooit. 
 

 
De Bieleman, een Saksisch volksgebruik 

 
En dan nu het Poasche-staken Sleppen in het andere Twentse stadje Denekamp. 
Tegen één uur in de middag van Eerste paasdag trekt een aanvankelijk nog klein groepje 
Denekampers onder leiding van Judas en Iskariot naar het kasteel Singraven, dat door aankoop 
van de vroegere havezate Beugelskamp de daarop rustende plicht om de paas-staak te schenken, 
heeft overgenomen. Een ongeschreven recht, dat zou vervallen indien het gebruik een jaar werd 
overgeslagen. Judas gaat op het kasteel informeren welke boom dit jaar als staak dienst zal doen 
en na hierover uitsluitsel te hebben verkregen, trekt hij, vergezeld van de houtvester en zijn 
aanhang naar de boom: een spar, eik, populier of al naar het uitkomt, waarbij steeds ook al op de 
heenweg aangeheven opstandingsliederen klinken. Dan klimt Judas in de boom om er het touw 
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in te bevestigen, waarmee deze straks zal worden omgetrokken. Het hakken neemt een aanvang, 
met behulp van een bijl die voor dit doel in de kerktoren wordt bewaard en nergens anders voor 
mag worden gebruikt. Steeds is het dezelfde hakker. Jarenlang was dat ‗ 't Oale Gräädske 
Groener‘, die later nog uit Oldenzaal waarheen hij verhuisd was, overkwam voor dit erebaantje. 
Tijdens het werk zijn de grappen niet van de lucht. Zodra de boom op de grond is gesmakt en de 
grootste takken zijn verwijderd, trachten honderden handen (de groep is intussen sterk 
aangegroeid) een tak te grijpen of - indien dat niet gaat - de hand van iemand, die wel zo gelukkig 
was. Aan levende kettingen wordt de boom met de kop naar voren in de richting van het dorp 
getrokken, in steeds toenemende vaart. Totdat de keten breekt, wat tot het bijkomende plezier 
behoort, ook al leent zich het ritme der liederen, die permanent worden gezongen, daar eigenlijk 
minder toe. Bij de kerk wordt de boom neergelegd en allen begeven zich naar binnen voor het 
Lof, dat zo nodig uitgesteld wordt tot de 'poaschestaken-sleppers' zijn gearriveerd. Na afloop van 
de korte dienst speelt het orgel weer de oude liederen, die uit volle borst door de kerkgangers 
worden meegezongen. Dan wordt de tocht voortgezet naar de paasweide, waar de boaken al ligt 
te wachten. 
Naast de houtstapel richt men de staak op, nadat eerst in de bovenste takken met kettingen een 
teerton is bevestigd. Dat oprichten is een zwaar en gevaarlijk werk want de zware boom kan in de 
wind geducht doorzwiepen, maar met behulp van ladders, die de opschriften dragen 
'Denekamper paasvuren no.1 (en respectievelijk no.2, 3 en 4) weet men deze taak meestal zonder 
ongelukken ten einde te brengen. Alleen in 1972 viel de staak om en werd een achttienjarig meisje 
ernstig gewond. Ook genoemde ladders verblijven anders in de kerktoren, heel sacraal. Tenslotte 
klimt Judas op de ladder om het 'böämken' te verkopen, geholpen door zijn helper Krioter. Ook 
de ijzeren hoepels van de teerton brengen geld op. Het aansteken van de teerton wordt 
tussendoor aanbesteed, niet tegen betaling van geld, maar van 'foezel' (jenever). De eervolle taak 
om in de staak te klimmen en de ton aan te steken, gaat meestal over van vader op zoon. De 
ladder is goed bruikbaar als podium en toen 't Oale Gräädske niet meer in staat was om de bijl te 
hanteren, gebruikte hij nog wel dat podium om een toespraak te houden. Judas, de hoofdfiguur in 
het stuk, doet zijn uiterste best om het hout en de hoepels zo duur mogelijk te verkopen. Sinds 
eind jaren zestig zijn de opbrengsten met sprongen omhoog gegaan. In 1988 werd een bedrijf 
voor 630 gulden eigenaar van de staak en betaalde een popgroep 230 gulden voor de ringen. 
Judas heeft als afslager alle kansen om het dorpsleven van het voorbije jaar op de korrel te nemen 
en hij kwijt zich doorgaans met verve van die taak. Omgekeerd wordt ook hij er tussen genomen 
en zelfs van de ladder geschud. Moet je daarbij denken aan het verdrijven van de winter? Iskariot 
mag dan zijn taak overnemen, maar de eigenlijke verkoop komt Judas toe. Zijn laatste woorden 
op de ladder zijn: 'Ie wodt vanoavend um acht uur almoal vezocht op 't poaschevuur!' Dan gaat 
iedereen, terwijl de toren klokken brommen, zingend naar huis voor het 'eier-etten', het 
avondmaal met paaseieren. 

Verzameld en bewerkt door Elly en Frans van der Meer; Hengelo, december 2009 
 

Volksverhuizers, alles komt nóg meer bij elkaar 
Wijzelf wonen aan de voet van de stuwwallen (rimpels) op de zuid west Veluwe met sprengen en 
beekjes die afwateren naar de Gelderse Vallei en de grift van Bisschop David en met resten van 
kastelen die golden als verdedigingslinie tussen de hertog en de bisschop. De mooiste weg van 
deze plek naar het Salland (vroeger ook een poosje eigendom van de bisschop?) gaat dwars door 
het noordelijke land van de graven van Gelre die vroeger veel zuidelijker ook nog land hadden tot 
ver in / voorbij Limburg. Die weg leidt ons langs de zandverstuivingen van de Hoge Veluwe, 
langs de Oranjetuinen van het Loo in Apeldoorn naar Vaassen (de zetel van Maarten van 
Rossum). Van daaruit ga je de oude weg langs Oene, ook weer een sprengen landschap met veel 
wasserijen naar het Noord Oosten ‗afzakkend‘ naar Veessen. Die plaats ligt in een kromming van 
de IJssel, één van de zijtakken van de Rijn die samen onze delta vormen. De naam IJssel komt 
van .. .. Iets voorbij Veessen is er een prachtige pont naar Wijhe en dan is het lekker genieten 
terwijl de veerman of –vrouw zijn/haar werk doet om je over te zetten.  
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De pont naar van het land van de hertog van Gelre naar het Overstichtse (Wijhe, Olst en Raalte), enkele heren van 
de oudheidskamer te Wijhe ‗zitten‘ een bezoeker te woord, en een Frankische driehoek (het oude Roozendaal) met 

de typische ‗vork‘ waarin de kerk stond.  
 

Dan kom je aan in het Sallandse, de overkant van de IJssel, het land waar ik altijd van gedacht 
had dat Saksen wonen. Dat er ook Franken voorkomen was me ooit eens vaag gebleken tijdens 
een bezoekje aan een boer in Wilp die het had over de ‗Franken die het wonnen van de Saksen‘. 
Maar wat daar precies aan de hand was ontging me toen. Het was me ook eens opgevallen toen 
iemand zei dat de T-vorm van de Saksische boerderij in de Achterhoek misschien wel een 
Frankisch boerderij type was. Maar dat bleek ook niet waar te zijn toen een ander zei dat die T-
vorm meestal een kwestie van geld was, gewoon een duur huis dwars voor je stal zetten. Ten 
laatste, ooit op weg naar Zeeland zei een landbouwhistoricus (een echte Saksische ‗Bieleman‘) dat 
die hele indeling naar Frankische, Saksische en Friese boerenhuizen niet te serieus genomen moet 
worden. En hij voegde er aan toe dat er ooit een professor was geweest aan het begin van de 20e 
eeuw die zich uitgebreid met schedelmetingen had bezig gehouden. Op diezelfde tocht door 
Zeeland spraken we met een boerin van een typisch Zeeuwse akkerboer en dezelfde historicus 
vroeg: hoe kom jij hier als Saks (uit de achterhoek) zo in het Zeeuwse verzeild. Waarop de vrouw 
zei: ik ben geen Saks, ik ben een Frank. Er is daar aan de andere kant van de IJssel dus iets met 
Franken en Saksen dat ik niet duidelijk had, maar inmiddels ben ik er achter, ook weer dank aan 
Wikipedia! 
 

Dan staan we in het Sallandse land, het is drassig en dat is zacht gezegd. We staan bij een serie 
unieke graan rassen, of misschien wel bij een unieke serie graanrassen. Ze zijn bijeengezameld 
door een gedreven man die zich helemaal geworpen heeft op ‗spelt‘, een graanras dat de 
Germanen verbouwden en dat zijn bestaansrecht niet waar heeft kunnen maken in een wereld 
waar kunstmest voor het oprapen ligt. Als er ooit lintjes moeten gaan naar mensen uit naam van 
het beschermen van biodiversiteit dan hoort zo een man daar ook bij. Even later zou mijn auto 
naast dit proefveldje inderdaad vast komen te zitten, in de vallende duisternis met vlagen regen 
om het nog indringender te maken. We zakten gewoon de grond in en toen we een poosje later 
terug kwamen was de auto alleen maar verder de grond in gezakt. Later moesten we er inderdaad 
met een trekker uit worden gehaald door de zoon van een ecologische boer. Overal water na 
lange buien die het eeuwige leven leken te hebben in de late herfst van 2009. En daar staat die 
man bij zijn proefveldjes met spelt, een soort voorouder van de tarwe. Het gaat om een wat 
oudere man, die me qua leeftijd en betrokkenheid doet denken aan de boerendochter van 65. Dat 
is een dame die de mooiste gladiolen teelt en die zelfs eigen rassen op haar naam schreef. Ze liep 
ook zo door de modder bij het rooien van haar gladiolenbollen, eigenlijk een onbezoldigde baan 
ook al kan het kwekersrecht goed uitpakken. Doorzetten en geluk hebben, dat is het motto in het 
leven. Dat geldt ook voor een pompoenenteler, shagje in de mond, ietwat jonger, net zestig jaar, 
bijna op het punt dat enkele van zijn pompoenen doorbreken op de markt. Als je ‘s avonds laat 
bij hem binnenkomt dan staan de verwarming en vele stoelen vol met bakjes zaden, en de tafel 
ligt vol met kranten, catalogi en ander papier met ertussen een asbak en koffiemokken. Toevallig 
speelt dit zich allemaal af in een cirkel van pak weg 40 km rond Vaassen, maar overal in ons land 
zijn natuurlijk zulke cirkels te trekken rondom drie bijzondere mensen. 
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De Liemers en de Franken 

Mijn schoonouders zeiden altijd dat de mensen gelijk andere beginnen te praten als je bij Doetinchem over de 
rivier ging. Dan ging je het Saksische gebied uit en je ging het frankische gebied in. Daar zeiden ze bijvoorbeeld 
‗ge‘ en ‗gij‘ in plaats van ‗je‘, ‗jij‘ en ‗U‘, net zoals de Belgen dat doen. En het zijn de zuidelijke neder-landen waar ik 
vooral de Franken gezocht zou hebben en vanwaar die de noordelijke neder-landen binnen trokken en kerstenden. 
Friesland hebben ze nooit gehaald, West-Friesland hebben ze wel gehaald als ik het goed heb begrepen, o.a. door 
koning Radboud te overwinnen. Het was inderdaad Karel de Grote die zich bezig hield met kerstening, in het 
voetspoor van Bonifatius. De Franken hebben ook in de Liemers gewoond, een streeknaam die ik eerst verwarde 
met ‗de Limes‘, dat is de grens tussen de Romeinen en de Barbaren, van ‗limes‘ en ‗limiet‘.  
Wikipedia zegt: de Liemers ( Lijmers) is een streek in de Nederlandse provincie Gelderland, die wordt begrensd 
door de Duitse grens, de Rijn, de Nederrijn, de IJssel en de Oude IJssel en de verkeersweg Keppel - Wehl - 
Zeddam - 's Heerenberg. Veelal wordt aangenomen dat het bosgebied Montferland de oostelijke grens is, en nog 
juist in de Achterhoek gelegen is. Gemakshalve wordt echter ook door sommigen de hele Liemers tot de 
Achterhoek gerekend. Autochtone inwoners van de Liemers zijn het veelal niet eens met deze redenatie en 
ondanks hun verbondenheid met de aangrenzende Achterhoek zullen ze mensen vlug corrigeren als deze hen 
Achterhoekers noemen en zeggen dat ze uit de Liemers komen. Eveneens stellen inwoners van de voormalige 
gemeente Bergh en ook Wehl veelal dat ze uit de Achterhoek komen, en niet uit de Liemers. Sociaal en cultureel 
gezien zijn er ook verschillen: de voormalige gemeenten Bergh en Wehl zijn immers voor een groot deel op 
Doetinchem gericht, terwijl Didam op Zevenaar (en in minder mate zelfs op Arnhem) gericht is. Bestuurlijk gezien 
maakt de gehele nieuwe gemeente Montferland op haar beurt wel weer deel uit van de regio Achterhoek. De 
hoofdplaats van de Liemers is Zevenaar. Zoals veel plaatsen in de Liemers was Zevenaar vroeger Kleefs bezit. De 
Liemers behoorde daardoor tot 1816 tot Pruisen. Deze zogenaamde Kleefse enclaves zijn tot op heden overwegend 
rooms-katholiek gebleven. In de tijd van de reformatie (1520-1600) mochten katholieken in de Noordelijke 
Nederlanden niet in het openbaar hun geloof belijden, laat staan processie houden. Doordat de Liemers tijdens de 
reformatie Kleefs gebied was is dit gebied buiten schot gebleven. Dat is de reden dat binnen de Liemers in 
verschillende dorpen de processie nu nog elk jaar in het openbaar trekt. (Er waren overigens ook Kleefse enclaves, 
zoals Huissen, buiten de Liemers). Het centrale deel van de Liemers wordt gevormd door een riviervlakte uit de 
laatste IJstijd, een gebied met uitgestrekte akkers en weiden en hier en daar kleine boscomplexen. De Liemers 
bestaat grotendeels uit rivierkleigebied. Direct ten zuid-oosten rijst het stuwwalcomplex van Montferland zich op, 
een glaciale stuwwal die ontstaan is in de IJstijd. Door de aanwezigheid van de rivierklei die Nederland bereikte via 
de Rijn zijn er langs de Rijn en IJssel talrijke steenfabrieken en pannenbakkerijen ontstaan. Eveneens bevinden 
zich hier enkele scheepswerven. Anders dan in de geschiedenisboeken staat vermeld, komt de Rijn niet bij Lobith 
/ Tolkamer Nederland binnen, maar bij het plaatsje Spijk. Tolkamer heeft zijn naam te danken aan het feit dat hier 
tol werd geheven. Schepen die doorvaart wilden moesten eerst tol betalen. Er wordt wel eens gesteld dat de naam 
‗Liemers‘ afkomt van Pagus Leomerike, waarbij pagus op 'gouw' of 'gewest' sloeg en leomerike op leemrijke grond. 
Andere verklaringen luiden echter dat het "in de luwte" betekent (de luwte tussen Montferland en Posbank) en dat 
het verwijst naar het Latijnse ‗limes‘ (grens). Het dialect dat in de Liemers wordt gesproken, is een overgangsdialect 
tussen het Nederfrankisch en het Nedersaksisch 

 
De man die op de natte akker stond was ooit begonnen bij de plantenziektekundige dienst in 
Wageningen. Daarna vertrok hij naar Zuid-Afrika, hij kwam weer naar Nederland, vertrok weer 
naar Canada en kwam weer terug in Nederland. Enigszins berooid gaat hij aan het werk, bij de 
archeologische dienst die ergens in ‗de Valkenburg‘ in de buurt van Leiden. Daar vonden ze 
verkoolde resten van granen en andere soorten eten en hij werd gevraagd ze te determineren. Hij 
moest de boeken in om te weten wat het was zodat het nageslacht preciezer kon weten wat de 
Romeinen en de Bataven of Kaninefaten hebben gegeten. Zo kwam hij op het spoor van spelt, 
een bijzondere voorouder van de moderne tarwe. En langzamerhand ontwikkelde zich een passie, 
hij werd speltveredelaar (Dinkel in het Duits). Ergens in het groene hart, in Nieuwkoop had hij 
een grote volkstuin waar het echte werk begint, in de buurt van Zwammerdam, Zegveld, 
Woerdens Verlaat en van Hazerswoude waar de deur van de kerktoren twee meter boven het 
maaiveld is blijven hangen toe de grond er onder vandaan zakte. O.a. vanuit het Wageningse 
kreeg mijn reisgenoot van deze dag diverse soorten spelt, maar ook van andere plekken.  
 

De zoektocht naar spelt soorten strekte zich uit tot in Zweden, naar het eiland Gotland vlak voor 
de kust van Stockholm waar ook spelt werd verbouwd en gegeten. Op Gotland woonden o.a. de 
vermaarde Gothen (net als in Gothenburg), de jongens die later hebben meegeholpen Rome de 
genadeklap te geven. Over volksverhuizing gesproken, van graansoorten, van Gothen en van de 
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relatief onbekende Suaven. In datzelfde verband had hij namelijk ooit een stagiaire geholpen met 
een scriptie over spelt in Noord Spanje, het land waar de Zoeaven vanuit Zweden heen waren 
getrokken bij de grote volksverhuizing. In Asturie, een specifieke regio van het Iberische 
schiereiland werden de eerder genoemde Suaven in de hoek gedrukt naar een klein stukje 
onherbergzaam land toen de moren en mosselmannen de zaak daar onder de voeten liepen. Op 
zo‘n geïsoleerde plek is het ideaal zoeken naar specifieke landrassen. Zeldzame soorten! Die 
stagiaire is nu curator (tuinbaas) van een tuin van de Oranjes, in dezelfde cirkel van 40 km rond 
Vaassen waar ook ooit het Kasteel Cannenburgh de zetel van de hertogen van Gelre is geweest. 
De moren werden later tegengehouden door een soort opa van Karel de Grote bij Poitiers niet 
ver van Parijs, ook een reden dat de Karolingers uiteindelijk de wereldse macht van de Paus terug 
konden krijgen. Maar dat is een te grote uitweiding3. 
 

Op weg naar die proefvelden waren we door Elshof gekomen, een achternaam die ik ken door 
mijn werk aan de geschiedenis van de Elstar. Ergens in Oostelijk Flevoland zit een Elstar teler die 
ooit een rode variant van die appel had ontdekt, een mutatie net zoals de mutatie van de Elstar bij 
Louis Miechielsen op de Brabantse wal, en van de spelt waar mijn reisgenoot het kwekersrecht op 
heeft gekregen. Het vinden van een mutatie is één ding, het maken van genoeg stabiel 
plantmateriaal is iets anders, en de procedures om e.e.a. wettelijk vastgelegd te krijgen is iets héél 
anders! De Elshof familie heeft met haar eigen variant ook redelijk furore gemaakt. Maar dat 
terzijde en het gekke van het dorp Elshof voor mij is dat er op de lagere school van Elshof een 
uithangbordje zit met zwanen. Waarom zou dat zijn. Afijn, op weg naar de proefveldjes rijden we 
verder ook langs een weg die erg smal gehouden wordt door de baron [van Ittersum] die volgens 
mijn reisgenoot zelf niet weet dat hij een zo oude afstamming heeft als die later ter sprake zal 
komen. Zo komen we te spreken over Franken en Saksen en dan blijkt dit ongeveer de 
noordelijkste plek te zijn tot waar de Franken zijn doorgedrongen (in het jaar 358). Vlak bij waar 
mijn auto vast zou komen te zitten zijn nog fundamenten te vinden van een ‗villa Tongeren‘ ooit 
in beheer van een afstammeling van de legendarische Saksische koning Widukin(d)4 en getrouwd 
met een directe nakomeling van Karel de Grote (Malfastrada o.i.d.). Het eerste stukje naam van 
‗Malfastrada‘ zou ook voorkomen in de naam Amalia, en mijn reisgenoot voor deze dag heeft een 
complete afstamming van 358 tot aan Beatrix en dus tot Willem Alexander5.  
 

  
Zwanen op de school van Elshof, een bezwering dat de school niet gesloten gaat worden omdat ze ondertallig zou 
worden(links), en een Fries-Saksische moeder (zie lange schedel en goede inborst) met Saksiche man (zie vierkante 

kop, mooie vierkant hoofd) en mooi Saksisch kind .. of is het onzin? 
 

                                                
3 De Karolingers waren Franken, maar duidelijk kwam ik de Franken nooit erg tegen in de neder-landen, afgezien van een 

kennis uit Brabant die me wees op de Frankische driehoek en een dame die mee eens triomfantelijk wees op een fout toen ik 
dacht dat ze fries was ze zei "ik ben Frank" ook al wist ze daar verder niets over te vertellen.  
4 Widu = bos; kin = kind 
5 Bij een bezoek aan een boer die de Opperdoezer Ronde teelt kwam ik óók al een foto tegen met hem en koningin 
Beatrix, ze hebben wat speciaals, die mensen van de zeldzame rassen.  
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De wat oudere man maakt een boterham voor me met een stuk natte worst, net gebraden. Er 
komt geen eind aan mijn verbazing, rondkijkend tussen de papieren, de kranten en luisterend 
naar de verhalen. Hij heeft een naam die lijkt op Van Rossum en ik maak er een toespeling op: als 
je Van Rossum had geheten dan was je ook vast familie van de Hertog van Gelre geweest. En 
inderdaad, de naam is wat verbasterd maar hij is inderdaad familie van de Van Rossums. Het is 
hem toch maar gelukt, een eigen spelt-ras, een mutatie die hij heeft onderkend, waar hij de 
kwekersrechten voor heeft gekregen (een paar maanden geleden) waar hij de kwekersrechten 
voor heeft betaald en waarvoor hij de naam ‗Holdlander‘ heeft bedacht. Het eind van het verhaal 
is dan een papiertje op tafel met de rechtvaardiging van de naam naar een Duitse rassen-instantie, 
in het Duits, met een verhaal over de bisschop van Utrecht, de Romeinen en Nigropullo (het 
huidige Zwammerdam), vlakbij Bodegraven waar de graven vandaan kwamen die als Frankische 
rugdekking hulp boden aan Lidwinus (van Wilp) tegen de Saksen. 
 

De rechtvaardiging van de naam ‗Holdlander‘, de fout van de Bisschop 

 

 

De dag zit er op, en nu nog een bezoekje aan kennissen in Heino, ook Salland, om dan terug te 
gaan via de boer uit Wilp met zijn aandacht voor streekproducten, zijn zorg om de landbouw, 
zijn passie voor de geschiedenis en het verhaal over Lidwinus en de Saksen. De vrienden in 
Heino weten dat ik kom en het kleine zoontje van anderhalf jaar loopt al, of nog, want hij moet 
naar bed. Maar wat een mooi Saksisch koppetje heeft die jongen zeg ik, zo‘n prachtig grote ronde 
kop. En tot mijn verbazing wordt dat van harte beaamd door de pa en ma van het kereltje, terwijl 
ik had gedacht dat ze me verdwaasd aan zouden kijken met zo een opmerking. We praten nog 
even over het feit dat pa een echte Saks is (daar lijkt hij ook op), maar dat ma eigenlijk een Friezin 
zou moeten zijn. Maar dat blijkt ook maar een halve waarheid, de moeder van de moeder komt 
uit deze zelfde streek. De halfbloed Friese Saksiche fiets elke dag naar Wijhe, langs de plek waar 
ik met de auto vast zat, en de weg waar de school staat met de zwaantjes. Ze blijkt mijn collega 
van deze dag te kennen uit de supermarkt waar ze werkt. En ze zal de oud-schoolmeester van de 
school met de zwaantjes vragen of die stukje tekst heeft over de streek, over de verhalen van de 
Saksen en de franken. Ik rij terug, wat verschillende soorten aardappels langs brengen bij de boer 
uit Wilp en 5 kilo bij vaste aardappel klanten in Ede. Dat is 5 kilo á 0.75 euro, dus 375 centen, ik 
denk terug aan het jaar 385, anders maar wel grappig. 
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Architecten en Priesters, ook grappenmakers. 
Het oud-Mokumse woordje ‗gein‘ is een ‗Jiddisch‘ woord dat verwant is met ‗genade‘, dus ‗iets 
onverwachts‘, ten goede of ten kwade. Ook de architecten, bouwmeesters en geestelijken hebben 
humor. Een voorbeeld is het toch wel erg erotische tafereeltje op de bank van een kerk in Breda 
(links op het plaatje). Een ander voorbeeld is het gebeeldhouwde stuk touw om een boog te 
‗verbinden‘ in de Domtuin van Utrecht. Volgens het verhaal is dit de wraak van de bouwmeester 
die er mee protesteerde tegen het feit dat hij altijd zo lang op zijn geld moest wachten. De zitting 
andere banken in de Bredase kerk hebben profanere betekenissen, bijvoorbeeld de viering van de 
bevrijding in 1944 met een. 
 

 
Voor de uitleg van deze plaatjes zie de tekst hierboven 

 

 
Veel belasting werd geheven als „tienden‟, vandaar tiendwegen en tiendbomen 

 

Sprookje: Voor Mensenkinderen! Wat een fabelachtige drijvende kracht. 
Statig drijft de familie Cygnus door de vijvers van Kasteel Swanenburgh in Zwanendam. De 
zomer is voorbij. De paren hebben hun jongen grootgebracht en overal in het land verzamelen 
de families zwanen en ganzen zich om herfst en winter in groepsverband door te brengen. En het 
zijn dan juist die herfstavonden, als de wind is gaan liggen en het avondrood de serene rust in het 
water extra benadrukt, dat de familieoudste verhaalt over vroeger. Verhalen, die al sinds zwanen-
heugenis worden overgeleverd van vader op zoon en dochter opdat alle nieuwe generaties zwaan 
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goed begrijpen wat de mens bezield heeft om juist hun soort telkens weer te gebruiken als 
metafoor voor het eigen handelen. 
―Het is zo‖, begint de familieoudste zijn onderricht, nadat hij zich het malse kroos nog even 
heerlijk heeft laten smaken, ―dat onze familie, waartoe wij zwanen maar ook onze naaste 
familieleden de ganzen behoren, sinds de oertijd de diersoort zijn, die een voor het mensdom 
geldende beeldspraak, extra waarde kan meegeven. Wij als Koninklijke familie van het water en 
de lucht vinden dat in het geheel niet erg. Sterker nog, wij voelen ons eerder zeer vereerd, maar ik 
wil jullie nu al wel waarschuwen dat diezelfde mens onze waarden en normen, toegepast in hun 
wereldje, ook te pas en te onpas kunnen misbruiken. En dat is het gevaar als je alles van de mens 
je maar laat welgevallen. Hoed je daarvoor je ganse leven. Dat is mijn eerste levensles voor jullie 
allen.‖ 
Alle andere zwanen in de vijver hadden volle aandacht voor wat werd gezegd. Vooral door de 
toon waarop de familieoudste gesproken had, was het duidelijk geworden dat het hier om een 
controverse ging die al eeuwenlang bestond, maar welke door de zwanenfamilie blijkbaar niet 
definitief kon worden gestopt.  
―Ik geef jullie om te beginnen maar eens wat voorbeelden‖ hervatte de oudste zijn les. ― Voor 
veel mensen symboliseerde onze familie puurheid en perfectie. Opgetogen als zij waren over 
onze sierlijkheid in combinatie met de kleur wit van onze verenpracht maakte dat onze soort 
waardigheid uitstraalde. Onschuld, eerlijkheid en onbevangenheid -wat de kleur wit symboliseert- 
plus waardigheid geven mensen een gevoel van trots. Toen zij, in de tijd dat bij de mensen de 
adel het nog voor het zeggen had - zeg maar in de vroege Middeleeuwen -, deze betekenis aan het 
woord of uitbeelding zwaan meegaven, hadden wij als familie daar natuurlijk geen enkel bezwaar 
tegen ―. 

 
 
Terwijl de hele groep zwanen, statig als ware aristocraten langzaam de vijver rondzwom, lichtte 
de familieoudste dat vervolgens verder in detail toe. Zo besprak hij dat in die tijd het hebben van 
zwanen op het blazoen vooral voor adellijke families veel betekende. Mogelijk omdat de adel met 
respect met zwanen omging en de zwaan zelfs als beschermde diersoort werd gezien. Het recht 
van zwanendrift, zoals dat heette, werd uitsluitend door en aan het gezag toegekend. En dat 
trouwens niet specifiek in de Lage Landen bij de Zee. Het is zelfs tot op de dag van vandaag in 
Engeland een feit dat alle in het wild levende zwanen (jullie ooms en tantes knobbelzwaan) 
formeel het eigendom zijn van Koningin Elizabeth. 
Een kleine beetje vals speelde de adel ook wel eens, omdat een zwaan op hun wapenschild ook 
een afstamming van een legendarische Zwaanridder kon aanduiden. En welke edelman, hertog of 
koning zou dat niet graag kunnen zeggen. Hoewel er meer zwaanridders (Lohengrin) en 
gerelateerde verhalen als de graalridders bekend zijn, waren de in de zuidelijke Nederlanden 
levende adel meer bekend met de volgende versie. Deze Zwaanridder, was één van de zeven 
zonen van een koning die bij een nimf verwekt waren. Alle zonen werden geboren met een 
gouden ketting om. Wie de ketting verloor veranderde voor altijd in een zwaan. Het verhaal wil 
dat één van de zonen inderdaad de ketting verloor en sindsdien het bootje van de oudste broer 
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(de eigenlijke Zwaanridder) voorttrok over zeeën, meren en rivieren. De oudste broer belandde 
op deze manier in Nijmegen, waar hij de hertogin van Bouillon hielp om de aanvaller, de hertog 
van Saksen, te verslaan. Als dank mocht de Zwaanridder de dochter van de hertogin trouwen. De 
Zwaanridder stemde toe onder de voorwaarde dat zijn bruid nooit zou vragen waar hij vandaan 
kwam. Dat ging zeven jaar goed en in die tijd hadden ze een dochter gekregen (Ida, de latere 
moeder van Godfried van Bouillon, de kruisvaarder). Maar helaas kon de echtgenote haar 
nieuwsgierigheid uiteindelijk niet bedwingen en vroeg de fatale vraag. De Zwaanridder is 
vervolgens weer met zijn bootje vertrokken en is nooit meer gezien. 
Ook muzikanten in die tijd waren trots op hun culturele uitingen van zang en muziek. Vooral de 
aan de hoven werkende muzen (vooral de minnezangers) waren maar al te gelukkig als er een 
zwaan op hun schild kon worden afgebeeld. Want dat betekende dat zij door hun muziek het tot 
ridder hadden gebracht. 

 
 
Ademloos hadden de andere zwanen dit mooie verhaal aangehoord. Prachtig zeg, we zouden 
haast trots worden op dit soort mensen. ―Maar‖, en gelijk hoorde de toehoorders hoe de stem 
van de familieoudste van klank en kleur veranderde, ―de mens heeft voor die periode en eigenlijk 
ook wel tot ver in de nieuwe tijd (tot in de 19-e eeuw) onze naam en faam ook misbruikt met 
valse associaties en misplaatste interpretaties‖. 
―Jullie zijn oud en wijs genoeg om een aantal voorbeelden te kunnen begrijpen. Ik vertel ze jullie 
alleen maar om aan te geven hoe je in jullie verdere leven op moet passen met de mensen die hun 
eigen misdragingen proberen te projecteren op onze edele zwanenfamilie‖. En op een wat boze 
verwijtende toon verhaalde vervolgens de familieoudste een aantal mythen uit de Griekse 
mythologie. Uitermate gepiekerd en bijna emotioneel werd de zwaan toen hij vertelde dat Zeus 
de oppergod, de god van de zon, Leda verleidde, de vrouw van Tyndareos (heerser over Sparta) 
door zich als zwaan aan haar te vertonen.  
―Ja, als zwaan omdat hij in eigen gestalte geen schijn van kans had gehad om ongemerkt bij zijn 
jaloerse echtgenote weg te komen. Vals en oneerlijk en zeker voor ons als Cygnus familie. Wij, 
die juist bekend staan als zijnde volledig monogaam, het symbool van de eeuwige trouw. Het is 
niet voor niets dat de mensen beweren dat een zwanenveer die in het hoofdkussen van de 
echtgenoot wordt genaaid ervoor zorgt dat deze zijn eega trouw blijft.‖ 
Ook verhaalde hij hoe de mens soms in zijn eigen hersenspinsels ging geloven en zo‘n spinsel 
dan gebruikte om het eigen handelen te rechtvaardigen. Hoe de zwanen werden gebruikt als 
zinnebeelden van huichelarij. Van buiten prachtig, mooi wit, maar daaronder zwart vlees. En dat 
gold niet alleen voor huichelaars. Alles wat aan de buitenkant mooi was, bleek nadat men eenmaal 
ingegaan was op die betovering, het kwade. Herbergen ―daar waar de swaan uithangt‖ waren niet 
slechts overnachtingplaatsen maar niet zelden ook plaatsen van ongeremd vertier en waar van 
oudsher gelegenheid was voor "bedgenoten" op de kamer. De huichelarij zat hem daarin dat 
gelijk als bij de Germaanse c.q. Noordse mythologie er zwanenmaagden (vgl. Walkuren) in die 
mythen voorkomen die kunnen veranderen in een zwaan door een verenkleed om te doen. Deze 
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schonen staan symbool voor maagdelijkheid, reinheid en elegantie, maar blijken in werkelijkheid 
meer kameleons. Pure verleiding dat is waar het om draaide hoewel de moraal door de jaren heen, 
eigenlijk wel zolang de mensheid bestaat, de prostitutie niet goedkeurde. Vaak ook wel strafbaar 
stelde, in enkele perioden zelfs vervolgde, maar meestal toch gedoogde.  
Bovendien stimuleerden die herbergen ook nog het dobbelen, in die tijd als negatief beoordeeld. 
Onze naaste familie, de ganzen, werden het symbool. Het ganzenbordspel is daar nog het 
overblijfstel van. Het spel beeldde een levensweg uit, waarvan de loop werd bepaald door het lot 
(de dobbelsteen). Winnen of verliezen, naar de gevangenis of de herberg leverde allebei straf op, 
beurten overslaan. 
En dan komt daarbij die leugenachtigheid van die mensen die door hun soortgenoten betweters 
worden genoemd. Die beweren doodleuk dat zwanen drinkebroers symboliseren. Ja, zeggen die, 
omdat zwanen vaak en lang met hun bek onder water zitten, kan je bij etablissementen ‗met de 
zwaan‘ ook wel diep in het glaasje kijken. ―En dan voel je je als zwaan machteloos‖ de snavel van 
de oudste trilt van woede. Zijn boosheid wordt nog extra benadrukt door zijn rechte nek en 
afstaande vleugels. En met veel ontzag luisterde heel de zwanenfamilie naar hun leermeester. 
‖Welk een bedorven geest moet je als mens wel niet hebben om de eigen drinkbacchanalen te 
willen vergelijken met het verzamelen van ons voedsel, wat wij nu eenmaal onder water doen. 
Dat daarbij onze halzen nat worden is toch vanzelfsprekend. En dus een rijmpje als - De Swaen 
voert iedere kroeg, zowel in dorp als stad. Omdat hij altijd graeg, met de bek is in ’t nat-  is absurd en doet 
geen recht aan ons, zwanen. 
En of het nu was dat hij zijn emoties niet wilde tonen aan de andere zwanen of dat hij een 
tussendoortje nodig had, dat was niet duidelijk, maar de familieoudste verween na deze woorden 
een poosje met hals en bek onder water. Toen hij weer bovenkwam was hij duidelijk gekalmeerd. 
De korte pauze had hem goed gedaan en de toehoorders waren blij dat er gelukkig weer een 
glimlach rond zijn snavel waarneembaar was. 
―Kop op‖, zei hij, ―het wordt al snel donker en voor de duisternis valt moet ik zeker ook 
symbolieken die doorgaans positief werden gebruikt aan jullie hebben doorgegeven. Ik wil in 
geen geval dat jullie door wat er vroeger over ons is gefantaseerd een negatieve, enigszins 
racistische, houding gaan aannemen tegenover de mens‖.  
―Zo hebben wij een voorbeeld mogen zijn voor de goden van de mensen die wel degelijk zagen 
dat wij als soort sterk en dapper zijn. In vele overleveringen overal op de wereld wordt gerept 
over het trekken door zwanen van vervoermiddelen voor bijvoorbeeld Apollon en Aphrodite, of 
de Germaanse Njord en diens dochter Freija. Maar ook ons verre familielid de Indiase gans (in 
het Sanskriet de paramahansa) fungeerde als voertuig voor de god Brahma. Meer recente 
voorbeelden de Zwaanridder, waarover ik al heb gesproken, en ook de sage dat rond 690 Jan van 
Arkel naar zijn stamland werd geleid doordat een achter-achter-achter-achter oom van ons voor 
zijn boot uitvloog, mag in deze opsomming niet onvermeld blijven.‖ 
De familieoudste voelde zich weer helemaal in zijn element. Hij veerde op wanneer hij het 
nageslacht mocht leren over de goedheid waarnaar zij moesten streven en over de voorbeeld-
functie die de mensheid van zwanen verwachtte. En zo ging hij door over de dapperheid en durf 
van de Cygni. En dat boegbeelden op schepen bij Noormannen en Vikingen vaak de vorm 
hadden van zwanen, symbolen deels bedoeld als afschrikking ( wij zijn niet bang want wij voeren 
de zwaan) en deels als symbool van doelgerichtheid.  
Ook verhaalde hij dat de Friezen de zwanenfamilie als oerbeeltenis hebben geadopteerd op hun 
uleborden. Stammend uit de Germaanse mythologie zijn er in de streken waar Friezen woonden 
en wonen twee zwanenhalzen op de huizen aangebracht. Als afschrikking voor de goden maar 
ook gebaseerd op de symboliek dat wij, zwanen, de brengers waren van tijdingen, zowel de goed 
als de slechte. De aankondigers van zomer en winter, van voorspoed en tegenspoed. Het Ulebord 
met dubbelfunctie. Sinds de komst van de Australische zwarte zwanen in deze gebieden worden 
deze laatste als de dragers van de negatieve eigenschappen gezien, als boodschappers van de 
slechte berichten, van de tegenspoed. The good (white) en the bad (black).  
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Bij het vertellen van dit laatste liet de familieoudste niet blijken of hij het prettig vond dat zijn 
directe familie door de mensheid in noord-west Europa niet meer direct verantwoordelijk werd 
gehouden voor een slechte tijding. Immers ook al waren ze zwart en kwamen ze van ver, de 
zwarte zwanen waren toch ook zwanen. En of zij wit of zwart zijn, onder het verenkleed zijn we 
toch allemaal gelijk. 
Je zag hem dat denken. Eén van de jongere zwanen, die vooraan zwom, zag wel dat deze 
overpeinzing hem niet licht viel en om te voorkomen dat er een lange retirade zou volgen over de 
kortzichtigheid van de mens en het feit dat ze altijd maar blijven zoeken naar iemand die de 
zwartepiet kan worden toegespeeld, verbrak hij de ontstane stilte.  
―Beste Oom, neem mij niet kwalijk dat ik u onderbreek, maar ik heb nog een vraag‖  
De familieoudste was gelijk weer bij de les en gaf de jonge zwaan, zijn neefje, het woord. 
―Dank u wel, oom‖ zei het nog lelijke jonge zwaantje, ―ik heb gezien dat op een aantal kerktorens 
ook een beeltenis van ons wordt gebruikt als windveer. Weet u misschien waarom dat is? Heeft 
het misschien verband met wat u noemde? Immers met dit gebruik krijgen wij toch altijd de wind 
van voren‖. De hele groep begon hard te lachen, wat voor zwanen een mengsel is van snateren, 
kwaken en gaggelen. Wat een domme gans zeg, die zwaan.  
―Nee, nee, nee, niet zo gaggelen en zeker niet zo schadelijk‖, reageerde de familieoudste snel. ―Er 
bestaan geen domme vragen en dit is er één van. Ik zal het voor al diegene, die het niet weten, 
nog een keer vertellen.‖ En hij vervolgde: ―De mensen kennen verschillende 
kerkgenootschappen. Bij die kerkgenootschappen horen ook kerken‖. Om nu aan te geven welke 
kerk bij welk genootschap hoort gebruikt men ook symbolen zoals duidelijk wordt uit het 
volgende rijmpje:  

De Doopsgezinden hebben een houten huisje, 
de Roomsen hebben een kruisje, 

de Calvinisten hebben een haantje 
en de Lutheranen hebben een zwaantje! 

 
Dat de Lutheranen een zwaantje hebben gaat terug naar een verhaal dat bij mensen leeft over 
Johannes Hus. Deze voorloper van de reformatie, zou, toen hij in 1415 in Konstanz op de 
brandstapel stond om als ketter verbrand te worden, gezegd hebben: " Gij braadt heden een gans, 
maar over 100 jaar komt een zwaan", ( het woord voor gans luidt in het Tsjechisch hus). Deze 
legende werd later in verband gebracht met het optreden van Luther, een man die nogal wat 
hervormingen in de katholieke kerk van toen wilde doorvoeren, maar die niet zonder slag of 
stoot werden geaccepteerd. Door zijn volgelingen is daaruit de Lutherse kerk ontstaan. Vandaar 
dat men in Lutherse kerkgebouwen vaak de afbeelding van een zwaan aantreft en jullie hem al 
vliegend op daken van Lutherse kerken kunnen tegenkomen. Overigens, beste neef, volgens mij 
is het logischer dat hij, gezien zijn naam en zijn kennis over de symboliek van gans of zwaan als 
boodschapper, waarover ik zojuist vertelde, hij zich vanwege zijn naam als boodschapper zag. En 
hij met zijn uitspraak duidelijk wilde maken dat, door hem te verbranden, zij niet van de nieuwe 
denkbeelden af zouden zijn‖. 
De neef bedankte de oom voor zijn uitleg en liet zich wat afzakken in de groep. De familieoudste 
nam even een slokje water of beter gezegd groene thee (het water in de vijver was door de sterke 
algengroei nogal groen geworden) en hervatte zijn uitgebreide college door aan te kondigen dat 
hij aan het slot van deze schemersessie nog het volgende kwijt wilde.  
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En hij vertelde dat gelukkig vanaf halverwege de negentiende eeuw tot de dag van vandaag de 
verhalen van de mensen die met zwanen te maken hadden allemaal dichterbij de waarheid 
komen. Dat de romantische inborst en eerlijkheid van zwanen de mensen aanspreken en zij een 
hoofdrol zijn gaan spelen bij bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen. Talloze opvoedende 
sprookjes van onder andere Grimm en Andersen worden in vele talen vertaald, zoals het lelijke 
jonge eendje ( met de nadruk troost, acceptatie, bevestiging of liefde) en zwaan kleef aan (met nadruk 
op goedheid en doorzettingsvermogen in weerwil van de mening van anderen). En ook dat er 
sprookjes verschenen uit andere landen zoals drie zwarte zwanen, een Russisch sprookje, dat 
apelleerde aan vrede en geluk voor iedereen. De Zwanenoudste repte over de liedjes (witte zwanen, 
zwarte zwanen, wie wil er mee naar (oorspronkelijk) Engel land varen), en muziek als het romantische 
Zwanenmeerballet van Tjaikovsky, waarbij de positieve eigenschappen van de zwanen als 
voorbeeld aan de mensheid worden getoond.  
Kort memoreerde hij de moderne tijd. De mens die niet vergeten is dat kracht, betrouwbaarheid 
en sierlijkheid samen kunnen gaan bij gebruik van nieuwe technieken. Opstijgende vliegmachines 
kunnen door zwanen en hun gratie haast niet treffender worden uitgebeeld. Jarenlang zijn 
zwanen dan ook de kernwaarden geweest van de luchtvaartmaatschappij KLM in Nederland. 
Hoewel de inwoners van het dorp Zwanenburg – niet te verwarren met het kasteel waar wij nu 
bij in de vijver zitten - er misschien anders over denken. Immers zwanen maken geen lawaai, niet 
bij het opstijgen en niet bij het landen. En een ander staaltje van techniek, dat aan de orde kwam 
was de Erasmusbrug in Rotterdam. Deze kreeg in de volksmond al snel de bijnaam ―de Zwaan‖. 
―Voor ons Cygni‘s misschien wat merkwaardig omdat een dergelijke knik in onze hals helemaal 
niet voorkomt, maar goed, als sierlijke constructie boven water in de havenplaats Rotterdam 
zullen wij geen bezwaar maken tegen deze bijnaam‖, zo betoogde hij. 
―Tot slot, ik herhaal en ik vraag jullie nogmaals goed rekenschap te geven aan wat ik heb verteld 
en waarvoor dus onze familie door de mens in de vorm van metaforen mag worden gebruikt. Dat 
zijn: het goede, de schoonheid en elegantie, statigheid en aristocratie, reinheid en kracht, 
onschuld en deugdzaamheid, trouw en goedertierenheid, waarheid en zuiverheid, acceptatie en 
bescherming van het kwetsbare, maar ook van transformatie: het leven en de dood‖.  Bij het 
uitspreken van de laatste woorden stokte de stem van de familieoudste. Het was al bijna donker 
geworden. Het leek wel of hij niet meer kon. Een siddering ging door de hele familie toen hij 
plotseling een lied aanhief. ―Witte zwanen, zwarte zwanen, mag ik mee naar Engel-land varen:‖ 
De familie wist wat dit betekende, de koude rillingen die over de ruggen van de zwanen liepen 
veroorzaakten kleine golfjes op de vijver. Immers zwanen zingen maar één keer in hun leven, 
kort voor hun dood. Zij allen waren getuigen van een zwanenzang. De familieoudste had de 
balans opgemaakt, had de rest van zijn familie onderricht en aan zijn plicht voldaan om de 
verhalen over te leveren aan de nieuwe generaties. Korte tijd later vertrok de ziel van de 
familieoudste zoals Orpheus bij de Grieken als zwaan vertrok naar het dodenrijk, naar de 
horizon, richting ondergaande zon. In dit geval was dat ook richting Engeland. Toeval6 of niet. 
De achterblijvende familieleden Zwaan waren er die nacht stil van, maar leefden vanaf de 
volgende dag nog lang en gelukkig. 

Mees Struijs 

                                                
6 Onze „refo‟ broeders en zusters verhuizen de woorden „bij geval‟ naar het verhaal in het nieuwe testament 

waarin Jezus vertelt over “Bijgeval kunnen er Samaritanen langs….”  
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Den Vos Reynaerde, nog een verhaal uit de zuidelijke neder-landen. 
Het oorspronkelijke verhaal van de Vos Reinaarde is net als het verhaal van Tijl Uilenspiegel van 
zuid neder-landse oorsprong, aangeven dat de noordelijke neder-landen meer aan het zuiden ‗te 
danken‘ hebben dan wat ze zich wel eens verbeelden, o.a. ―door de hoogmoed van de gasbel‖ 
zoals een Westlandse ondernemer het eens zei. De Vos Reinaarde is een episch dierdicht dat 
geldt als een hoogtepunt in de Nederlandse middeleeuwse literatuur. Het telt in totaal 3469 
versregels en is geschreven in het Diets (dit is het Nederlands uit de periode van 1200 tot 1500). 
In tegendeel tot wat vaak beweerd wordt is het verhaal geen fabel, maar een epos (heldendicht). 
Het boek zou zijn geschreven in de 13e eeuw door een zekere Willem, over wie in de eerste regels 
gezegd wordt dat hij nog iets anders gemaakt heeft, namelijk Madocke (tegenwoordig: Madoc) 
(Willem die Madocke maecte; in moderne versies vaak: Willem die ook Madoc schreef). Madocke is 
een algemene term voor ridderverhalen. Nog een aanwijzing is dat we bij de laatste verzen van 
het verhaal een acrostichon opmerken: BI WILLEME. Deze vermeldingen worden echter ook 
wel gezien als een parodie op middeleeuwse auteursprologen en slotwoorden. 
De wortels van het Reynaert-verhaal reiken diep in het verleden, tot Aesopus en Phaedrus, de 
grootste fabeldichters uit de klassieke oudheid. Omstreeks 1100 was er een eerste grote 
verzameling met fabels en verhalen met daarin de wolf centraal, namelijk Ysengrimus, in het Latijn 
geschreven, waarin de dieren voor het eerst eigennamen hebben. De dichter van dat werk is 
vermoedelijk "Magister Nivardus" (die naam werd gevonden in een handschrift dat wordt 
gedateerd 13e/begin 14e eeuw). Vermoedelijk was hij een clericus die zeer goed de situatie van de 
Sint-Pietersabdij én het religieuze leven in Gent en de wijde omgeving kende. 
Het Middelnederlandse verhaal is het meest gebaseerd op een Frans verhaal: Le Plaid, letterlijk 
vertaald 'het pleidooi', verscheen rond 1160 en is het eerste verhaal van een grotere verzameling 
vossenverhalen: Le Roman de Renart, geschreven door Perrout de Saint Cloude. 
In de traditie van de oudste dierenverhalen werden dieren met legendarische halve waarheden en 
hele verzinsels opgezadeld. De vos wordt beschreven als uitgesproken demonisch: hij is wreed, 
bedrieglijk, hebzuchtig, vals, ontuchtig en genadeloos. Hij ontziet niemand. In dit negatieve 
verwachtingspatroon ontwierp de dichter dit dierenverhaal omstreeks 1260 voor een hoofs of 
adellijk publiek, dat de gangbare opvattingen bevestigd wenste te horen en van een vos niet goeds 
verwachtte. De Dietse hofliteratuur kent een grote bloei en er is dus ruimte voor een goed 
dierdicht. De Reynaert stelde hen niet teleur. De vos is een lepe, doortrapte bandiet, want niet 
alleen heeft hij kippen doodgebeten, staat hij Bruun en Tibeert naar het leven en lokt hij de 
naïeve Cuwaert genadeloos in een dodelijke val. 
 
Koning Nobel en Reijnaert de Vos  

In Van den vos Reynaerde wordt een hofdag van Koning Nobel beschreven. Alle dieren verschijnen, behalve één: 
Reynaert de vos. Verschillende dieren doen hun beklag over de schurkenstreken van Reynaert, en Koning Nobel 
besluit de vos voor het Hof te dagen. Daartoe worden Bruun de Beer en Tybeert de Kater als dagvaarders ingesteld. 
Reynaert kan Bruun de Beer echter in een val lokken. Hij maakt hiervoor gebruik van Bruuns gulzigheid. Reynaert 
vertelt Bruun dat er honing in een opengespleten boom zit. Reynaert slaat de wiggen uit de boom en de beer komt 
vast te zitten. Tybeert de Kater weet hij op te sluiten in het kippenhok bij een vijandig gezinde pastoor. Uiteindelijk 
weet Grimbeert de Das, een neef van Reynaert, hem te overtuigen, omdat hij de derde is die hem komt dagvaarden 
(middeleeuwse getallensymboliek). Reynaert zal al het mogelijke proberen om toch maar niet schuldig bevonden te 
worden voor zijn misdaden, maar Koning Nobel en de zijnen blijven bij hun besluit. Wanneer Reynaert alleen met 
de koning en koningin is, komt hij met zijn beste list boven. Die hield in dat zijn eigen vader, Isengrijn de Wolf, 
Bruun de Beer, Tybeert de Kater en Grimbeert de Das samenspanden tegen de koning, en daartoe een grote schat 
hadden verzameld, waarvan nu enkel Reynaert de vindplaats wist. Koning Nobel doorziet de list eerst, maar werd 
door zijn vrouw overgehaald en de samenzweerders werden ingerekend. Reynaert koos het hazenpad, en vertrok op 
een zogezegde bedevaart naar Rome. Eerst werd hij thuis gebracht door Cuwaert de Haas en Belijn de Ram. In zijn 
burcht Maupertuus vermoordt Reynaert Cuwaert en stuurt hij Belijn met een tas naar Koning Nobel. Reynaert zegt 
dat er een brief in zit, maar werkelijk zit de kop van Cuwaert er in. De koning werd hierdoor nu echt boos en 
vertrekt met de edelen naar Reynaert om hem om te brengen, maar de slimme Reynaert is al naar een wildernis 
gevlucht. 
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Het boek is niet zomaar een leuk dierenverhaal. Er zijn tal van satirische verwijzingen naar de 
'mensenmaatschappij' in te vinden: de adel en de geestelijkheid moeten het flink ontgelden. 
Enkele voorbeelden zijn dat priesters zich niet aan hun celibaat hielden en dat de adel lui en 
incompetent was. Ook de derde stand blijft niet gespaard, want wanneer het volk Bruin de Beer 
te lijf gaat, lijken ze wel een bende primitieven. Ze slaan op hem met het hele huisraad van 
'pollepels' tot een spoel van het spinnewiel. Ook de namen van de vrouwen uit het volk zijn een 
duidelijke aanwijzing. 'Vuilemaerte' kan men beschouwen als gemakkelijk om mee te verkeren, 
bijna een slet. In 'Ogerne' kun je dan weer de uitspraak "O gerne" verstaan wat aan een prostituee 
doet denken. Ook de priestersvrouw 'Julooke', " Jou lok ik", is een vrouw van laag allooi. Zelfs 
Ysegrijns vrouw Haersinde is niet van dubbelzinnigheid gespeend. Vergelijk: 'Haar zint het', 'Haar 
zonde' of zelfs 'Aersende'. 

Dank aan Wikipedia 
 

Saksen en Franken, reeds 13000 joar geleden leefden er al leu in deze buurte. 
Reeds 13000 joar geleden leefden er al leu hier in de buurte. Er was nog geen wapenwet en ze 
liepen met bielen en strijdhamers en piel en booge rond. Gelukkig veur jullie sloa ik een paar joar 
oaver en komt wulle in het joar nul. De boeren hadden niks geen roet in de jeppels omdat ze nog 
geen jeppels hadden, alleen wel roet natuurlijk. De koeien hadden veur het kalven meestal n dikke 
hoed. Het was ook niet erg als een koe een noar gier had, want de kalve hadden tied zat van 
melken. De bieen heetten iemen en de bieenschure was een iemenschoer.  De mieren waren 
miegempen en de bunzing was een ulk. Tegen brandnetels zeiden ze niks, doar liepen ze met een 
boage umehen. ‗n Huis was ‘n heim. Overal waren d‘r heimen. Zoals Batheim, Omheim, 
Arnheim Windesheim en Leuvenheim. Een bos was een lo en zo heb wulle nog Twello Getelo en 
Busslo, moar ook Zwolle was Zwollo en Lettele was Lettelo. In het algemeen beschaafd Voorst 
bint er nog steeds woorden uut het Keltisch. 
We gaan nu naar het jaar 754. In de media wordt er zoveel aandacht geschonken aan de moord 
op Bonifatius te Dokkum, dat het nu nog in de geschiedenisboekjes staat. Geen wonder dat 
Lebuines liever in Wilp begon. Uiteraard liep het Frankische Wilp voor op het Saksische 
Daventre. In Nijbroek begonnen Kartuizers van Monnikhuizen met de ontginning en de 
inpoldering. 
 

 
Bonifatius kom je overal tegen op de wereld, natuurlijk in Dokkum bij ‗de heilige eik‘, en in Manilla aan de andere 

kant van de wereld. 
 

In 1370 ontstond de stichting van het polderdistrict Veluwe voor het toezicht op dijken en 
sluizen. Een en ander onder het motto Ruimte voor de boer. Dijken zijn er nog vele zoals de 
bekendijk de Veluwsedijk de vloeddijk de zeedijk en de bandijk. Toen de monniken verdwenen 
waren is er terecht een bordje geplaatst met Monnikenweg. In het zuiden bij het dorp Voorst 
kwamen kloosterlingen uit het Duitse Prum om het geloof te verkondigen.. Toen iedereen 
bekeerd was en daardoor lief aardig gemoedelijk en meelevend was geworden kwamen de 
Noormannen om het geloof zwaar op de proef te stellen. 
Het middeleeuwse slot Nijenbeek te Voorst speelde een belangrijke rol tijdens de Spaanse 
successieoorlog. Jarenlang werd de dikke hertog Reinhoud 3 er gevangen gehouden door zijn 
broer Eduard. (vanaf 1343) In 1672 was er het hoofdkwartier gevestigd van het Ned. Leger in 
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oorlog tegen de Fransen. Gelukkig zijn er weer een paar pagina‘s uit het boek en komen we aan 
in 1818. Na Napoleon werd alles anders De postbestelling werd geregeld de burgerlijke stand was 
ontstaan de gemeenschappelijke marke-gronden werden verdeeld en ook het kadaster en het 
notariaat zagen het levenslicht. De gemeenten werden opgericht en reeds in 1818 gingen vier 
gemeenten fuseren tot de gemeente Voorst. Het gemeentehuis werd centraal in de gemeente 
gebouwd en niet zoals bij de Nederlandse Staat aan de zijkant. Deze gemeente was de 
gemeentelijke herinrichting dan ook lang vooruit. 
Verkeer en vervoer: de Germanen kwamen in de prehistorie al met boomstammen op Rijn en 
IJssel naar deze regionen. Ook de Rijksstraatweg van Amsterdam naar Hamburg werd in 1820 
dwars door deze gemeente aangelegd. Anno 2009 loopt er weer een grote verkeersader door de 
gemeente Voorst. De snelweg A 1. Deze weg biedt zo‘n mooi uitzicht dat de auto‘s er dikwijls 
massaal stilstaan. Een boer zou denken aan extra rijbanen voor mensen met veel haast, maar 
slimme politici zeggen nu dat het een ‗Panorama‘-snelweg is. 
 

Het ‗vieze bakkertje‘ met beroemde speculaas 

 

In Voorst zit ook nog een illustere bakker Bril. Wereldberoemd 
geworden in Voorst en omstreken door zijn speculaas en krentenbrood 
(vooral de kerststol is altijd zó rijk gevuld met noten, vruchtjes en 
spijs;dat zéér tegen mijn gewoonte in, één plakje stol echt al genoeg is; en 
kerststol met spijs van 'kont tot kont', wáár vind je dat nog?!?) Bij ons 
thuis echter eten we met name de gevulde koeken. En aangezien Bakker 
Bril aan de Rijksstraatweg van Zutphen naar Apeldoorn ligt (nr.24, in de 
bocht naar Wilp) en mijn vader vroeger in Zutphen woonde en in 
A'doorn werkte, wilde hij op de terugweg nog wel eens bij het bakkertje 
stoppen. Nou is er echt iets héél bijzonders met deze vulkoeken. In de 
eerste plaats zit er al geen clichématige halve amandel bovenop, dus 
daarmee scoort de ambachtelijke bakker bij mij punten. Het deeg is ook 
geen conventioneel vulkoeken- deeg, maar lijkt nog het meest op 
speculaasdeeg, alleen nèt iets minder kruidig. Het sterkste punt van de 
vulkoek (5 voor €4,50) is dat de banketbakkersspijs er aan alle kanten 
tussenuit piept, wat uiteraard het idee doet rijzen dat de koek is 
samengesteld uit twee plakken deeg waartussen zo, hatseflats, een kwak 
spijs is gedaan. Dat zal waarschijnlijk ook wel zo zijn (nog niet zo lang 
geleden kon je vanuit het winkeltje van Bakker Bril recht de bakkerij 
inkijken - inclusief lemen vloer), maar de koek smaakt er niet minder om. 
Hoewel mijn lief van mening is dat het geheel te droog is.  

Mees Struijs 
 

Bedrijvigheid: Ook in de gemeente Voorst zijn er winkels voor geld en goede raad. De overheid 
als zodanig heeft er dikwijls moeite mee om burgers kaal te plukken. In Voorst hebben we een 
ondernemer die kan praten als Dolman en het voor mekaar krijgt dat mensen hem massaal 
bezoeken en zich vrijwillig uitkleden en ook nog tegen een flinke betaling. Ook de landbouw doet 
aan vernieuwing. Diverse bedrijven groeien en anderen krimpen of houden op te bestaan. 
Sommige ondernemers houden het hoofd erg koel. Het buitengebied is dan ook dikwijls het nest 
voor nieuwe ideeën. Er zijn hier nog enkele malende windmolens en diverse ambachtelijke 
bakkers. Het CDA Voorst wil graag een verzorgd platteland en niet bij voorbaat initiatieven om 
zeep helpen. Wij willen de historie eerbiedigen maar ook ruimte bieden aan een nieuwe toekomst 
met meer recreatie. 

Willy Gooiker, Wilp 

Tradities en glazen muren op Java, een tijdloos verhaal. 
Malang, een grote Oost-Javaanse provinciestad, was in de tachtiger jaren van de vorige eeuw 
gezegend met een groot aantal internationale technische hulpprojecten, variërend van versterking 
van de plaatselijke universiteit tot hulp in de productie van ammunitie in een wapenfabriek. Al 
deze projecten hadden ter plaatse teams van buitenlandse deskundigen om te zorgen dat de 
uitvoering volgens plan verliep. Deze experts woonden meestal met hun gezinnen in grote huizen 
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aan lommerrijke straten in de betere wijken van de stad en zo kon het gebeuren dat in sommige 
van die straten minstens evenveel buitenlanders – Nederlanders, Engelsen, Duitsers, Zwitsers en 
Amerikanen -  als Indonesiërs gevestigd waren.  Binnen de buitenlandse gemeenschap werd er 
veel met elkaar opgetrokken. Men ging naar elkaars verjaardagen, organiseerde weekend-
uitstapjes naar de zuidkust en de bergen en huilde uit op elkaars schouders over problemen in het 
werk en de persoonlijke sfeer. Mevrouw A., echtgenote van een nieuw-aangekomen. Zwitserse 
deskundige in het technisch beroepsonderwijs, vernam op de dag van haar aankomst dat het 
statige huis naast het hare bewoond werd door het Nederlandse echtpaar B. Ze besloot direct 
kennis te gaan maken en drukte het belknopje in dat tegen een van de pilaren van het 
toegangshek was bevestigd. Een Indonesische vrouw kwam uit het huis, liep naar het hek en 
knikte mevrouw A. met een vriendelijke glimlach toe. Nu maar hopen dat ze Engels spreekt, 
dacht mevrouw A. die nog geen woord Indonesisch kende, en vroeg:  
―Is mrs. B. at home?‖ .. ―Yes.‖ 
Gelukkig, communicatie was mogelijk. Mevrouw A. vervolgde:  
―Could you please tell her that I would like to see her? I am the new neighbour.‖ 
―I am Mrs. B,‖ zei de Indonesische … ―Oh, I thought you were the servant.‖  
De twee dames die hier glimlachend tegenover elkaar stonden werden niet alleen gescheiden door 
het tuinhek tussen hen in. Er was ook een onzichtbare, doch formidabele barrière van 
misperceptie en vooroordeel. Een dikke glazen muur. 
En hoe ging het verder met de dames? Och, uiteindelijk konden ze het best met elkaar vinden. 
Mevrouw A. was niet alleen jong en groen maar ook een flapuit. Dat had ze zelf eerst niet zo in 
de gaten, maar als je in Indonesië zit kom je daar door schade en schande snel genoeg achter en 
mevrouw A. was flexibel genoeg om daar lering uit te trekken. 
Het Indonesische woord voor glas, kaca betekent tevens spiegel. Er zit een mooie symboliek in 
die dubbele betekenis. Immers, de glazen muur verschafte mevrouw A. een nieuw spiegelbeeld 
van zichzelf dat haar kijk op de wereld niet onberoerd liet. De wereld staat vol met glazen muren. 
Die verrijzen niet alleen door wat je zegt, zoals in het geval van mevrouw A., maar ook hoe je het 
zegt. Daar kunnen ze op Java ook over meepraten. Gradaties van beleefdheid tegen de 
aangesprokenen zijn bij ons vrij simpel. Je zegt of jij, of u,  en dat is het wel zo‘n beetje. De 
Javanen laten het daar echter niet bij. Als zij een hooggeplaatst persoon ontmoeten, zeggen ze 
niet alleen u, maar bedienen zich van een speciale variant van hun taal, het zogenaamde hoog-
Javaans. Of je hoog-, middel- of laag-Javaans gebruikt, hangt af van de status van de persoon die 
je aanspreekt. De socioloog Niels Mulder7 zegt: ―It is impossible to speak Javanese without reference to the 
position of the person spoken to in relation to the position of the speaker.”  Eenvoudiger gezegd: de 
rechtgeaarde Javaan kan zelfs zijn mond niet opendoen als hij niet weet wie hij voor zich heeft. 
Over glazen muren gesproken! 

Kees Eveleens, oktober 2009  

 
De Javanen hebben overhalen van helden die altijd weer beproefd worden, net als in het echte leven en in de Griekse 

Mythologie. Deze drie plaatjes vertellen hoe de held ´Bratasena´ eerst ´het echte geluk´ zoekt in het bos waarbij hij 
twee grote reuzen moet overwinnen maar het ware geluk komt hij daar niet tegen. Dan gaat hij het ware geluk 
zoeken op de bodem van de oceaan en hij moet dan een slang bevechten maar ook daar vindt hij niet het echte 

geluk. Uiteindelijk komt hij zichzelf tegen in de vorm van een mini uitgave van zichzelf, genaamd Dewi Ruci. De 
echte proef, en de laatste is in dat verhaal dat je uiteindelijk jezelf tegenkomt en dat die strijd misschien nog wel het 

zwaarst is 

                                                
7 Niels Mulder (1998): Mysticism in Java – Ideology in Indonesia. The Pepin Press, Amsterdam 
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Tradities van weer wat dichterbij 
Dit lijkt misschien wat erg ver ‗van over de grens‘ maar ook de mensen uit de lage landen kunnen 
er wat van. Veel mensen uit de zuidelijke Nederlanden glimlachen altijd wat als ze mensen uit de 
noordelijke Nederlanden horen zeggen dat iets ‗erg leuk‘ is. Maar ook de wat stugge mensen 
(Friezen en Saksen) uit de noord-oostelijke stukken van de noordelijke Nederlanden hebben wel 
eens wat moeite om iemand te vertrouwen die alles direct al ‗leuk‘ vinden. En waar veel 
Hollandse Nederlanders wel bekend staan om hun ‗recht door zee‘ zijn er veel mensen uit het 
land van Bartje die zeggen dat ‗meneer wel eens helemaal gelijk kan hebben‘ als ze eigenlijk 
bedoelen dat ‗ze er niks van geloven. 
 

 
Aan het beeldje van ‗Bartje‘ op de vensterbank kun je zien dat de mensen die hier wonen qua denken niet 
zo heel veel afwijken van de Javaan. Het zijn deze ―Bartje‘ mensen die wel eens zeggen dat ‗meneer wel 

eens helemaal gelijk kan hebben‘ als ze eigenlijk bedoelen dat het allemaal gelogen lijkt. Rechts zien we dat 
Javanen en neder-landers allebei sambal gebruiken al is de smaak anders  

 

 
Friezen, Franken en Saksen, met links een typisch Fries gezicht van bakker Marcus uit Surhuisterveen met een lange 
kaak, benig maar zeer vriendelijk gezicht. Midden, den Eric van Antwaarpen, een typische Frank van het type Suske 
en Wiske met een ovaal maar ook zeer vriendelijk gezicht en inborst. En rechts een typisch Saksisch gezicht van de 

soort van Guus Hiddink (de man achter de vrouw) en een Fries gezicht met lange kaak en vriendelijke uitstraling (de 
vrouw voor de man). Alleen blijkt het verhaal gelogen te zijn want de vrouw (Elly) is Saksisch en de man (Frans) is 

Frank of Fries uit het Westland. Het zou dus allemaal wel eens gelogen kunnen zijn, dat van die typisch Friese, 
Frankische en Saksische gezichten, en toch .. het houdt je bezig. Overigens, die ‗hoofd‘vorm houdt je ook bezig. Een 
Fries (zoon van bakker Marcus), ook met groot hoofd zag in Tiel (het Franken of Saksenland) een grote marktkraam 
met petten. In de hoop daar een pet van de goede maat te kunnen kopen zei de marktman meewarig: ―nee meneer, 

zulke grote petten heb ik niet bij me, die neem ik alleen mee als ik naar Friesland ga‖. Het houdt je bezig . 
 

Ierpels oeral yn ’t roun, een traditie van elders 
Als er ‗iets‘ traditie is in de neder-landen dan is dat ‗de aardappel‘. De aardappel is hoofdvoedsel 
(geweest) van de neder-lander, en het is het derde voedselgewas voor de mens ter wereld, na de 
graangewassen rijst en tarwe. Maïs was jarenlang het derde voedselgewas, maar een groot deel van 
de maïsoogst wordt tegenwoordig gebruikt als veevoer en als grondstof voor bio-fuel productie. 
Wie had dit gedacht toen de aardappel in ca. 1565 vanuit Peru arriveerde in Europa. De positie 
van de aardappel is mondiaal zo belangrijk dat de voedselorganisatie (FAO) van de Verenigde 
Naties in 1972 besloot een internationaal onderzoekcentrum voor de aardappel op te zetten in 
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Peru: Het Centro Internacional de Papa (CIP) heeft nu een wereldwijd netwerk en vele 
samenwerkings-verbanden met landen en regio‘s. De UN riep 2008 tot het International Year of 
the Potato! De aardappel was een curiositeit in botanische tuinen in Europa tot in 1737 ene 
Anthoine Parmentier de Franse bevolking opriep aardappelen te gaan eten. De aardappel begon 
een zegenrijke tocht over Europa; het gewas had toen geen last van de nu wereldwijde aanwezige 
aardappelziekte. Dit veranderde toen rond 1843 enkele aardappelknollen afkomstig uit Mexico 
Europa binnen kwamen. Deze knollen hadden de Phytophthora infestans schimmel (oömyceet) 
in hun knolvlees. Deze schimmel werd de oorzaak van de mislukte oogsten en een hongersnood 
in Ierland in de jaren rond 1845. Dit leidde tot een uittocht van Ieren naar de Verenigde Staten 
van Amerika.  

A gift from the earth 
Un don de la terre 

Ein Geschenk der Erde 
La papa 

Die Kartoffel 
The potato 

Een geschenk van de aarde 
De ierjappel 

De ierpel 
Kentang  

  
Vincent van Gogh (1885) 

 
Het belang: De aardappel wordt geteeld onder koele omstandigheden in allerlei gebieden. Van 
Noord Scandinavië tot Zuid Chili. Van de lage landen bij de Noordzee tot op meer dan 5.000 m 
hoogte in de Andes. Het gewas is vooral een voedselgewas voor plaatselijke consumptie. De 
internationale handel is beperkt tot uitgangsmateriaal (pootaardappelen) en als verwerkte 
(diepgevroren) grondstof voor fastfood outlets en andere eetgelegenheden.  
De productie: De wereldwijde productie was 325 miljoen ton in 2007, China heeft het grootste 
teeltareaal met 5 miljoen hectare, India is nummer twee. Nederland is één van de landen met de 
hoogste opbrengsten wegens het gunstige klimaat (groot aantal groeidagen), het hoge 
kennisniveau en de organisatie van de aardappelketen. De keten levert toegevoegde waarde 
waardoor het product niet alleen plaatselijk nut (consumptie) heeft maar ook toegang tot 
internationale voedingsketens. De productie in de ontwikkelingslanden is sinds begin van de 21ste 
eeuw groter dan de productie in de ontwikkelde landen. De ontwikkelde landen zijn nu vooral 
bronnen van onderzoek, nieuwe rassen en export gerichte grootschalige verwerking.  
De lyriek: Het aardappelgewas blijkt in staat velen te begeesteren. Een intrigerend voorbeeld is 
de aandacht van hobbykwekers voor dit gewas in Nederland. Tientallen hobbykwekers zijn jaar 
na jaar bezig met het maken van nieuwe rassen met verbeterde eigenschappen: vorm, ‗vlees‘ 
kleur, verwerkingsgeschiktheid, resistenties tegen plagen en ziekten. Deze aandacht kan worden 
teruggevonden in de naamgeving van nieuwe rassen. Het gebruik van meisjesnamen voor het 
benoemen van een nieuw aardappelras bereikte een top met het ras Bintje. Bintje was één van de 
meisjes in de klas van de schoolmeester K.L. de Vries. De Vries verrichtte de kruising tussen 
Munsterschen en Franschen in 1905 en de hieruit ontstane Bintje werd de wijde wereld 
ingestuurd in 1910. Velen zijn De Vries nagevolgd: kruisen om te streven naar nieuwe rassen. Het 
unieke van de Bintje is haar veelzijdigheid; het ras kan worden gebruikt als grondstof voor de 
verwerking tot frites en kan eveneens dienen als tafelaardappel. De gehele partij heeft een 
bestemming: er gaat ‗niets‘ verloren / it giet hielendal op.  
De praktijk van de teelt De teelt van dit mondiaal geteelde voedselgewas wordt beïnvloed door 
enkele plagen en ziekten. Een belangrijke plaag is de Colorado kever, een insect dat weer op weg 
is naar de meer gematigde teeltgebieden. De grondgebonden aardappelcyst nematoden moeten 
worden beheerst met vruchtopvolging en resistente rassen. De beheersing van de wereldwijd 
voorkomende aardappelziekte Phytophthora infestans is van groot belang wegens de kosten van 
de bestrijding en de grote impact van deze oömyceet op de opbrengst en daarmee op de 
inkomenspositie van de teler.  
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Frederik De Grote en het aardappelbevel. 
Hoe groot oorspronkelijk het verzet was tegen het eten van de aardappel wordt geïllustreerd door het verhaal van 
Frederik de Grote van Pruisen, die zijn onderdanen in oorlogstijd dwong om de aardappel te telen. 
De 17e en 18e eeuw waren roerige tijden, vol oorlogen in Europa. En waar geen oorlog was, daar was het de 
hongersnood. Graanoogsten mislukten en de grote leiders zochten naarstig naar een ander eetbaar gewas. Botanici 
wisten dat er zo‘n gewas bestond. De aardappel. Frederik de Grote van Pruisen (1712-1786) gaf het bevel om 
enorme velden met aardappel te verbouwen: Het ‗Kartoffelbefehl‘. Maar de boeren weigerden. Het gezegde ‗Was 
der Bauer nicht kennt, frisst er nicht‘ stamt uit het Pruisen van deze tijd. Frederik stuurde soldaten naar de velden 
om er op toe te zien dat de boeren het bevel toch opvolgden. En zo volgde er in de zomer van 1755 een prachtige 
oogst van aardappelen. Maar niemand die ze wilde eten. Volgens het verhaal heeft Frederik toen honderden boeren 
en soldaten bijeen geroepen om toe te kijken hoe hij zelf een bord vol met aardappelen verorberde. Kokhalzend en 
vol walging keek het publiek toe. Maar Frederik at smakelijk door. En bleef leven. Zo meldden de eerste durfals 
zich aan om ook aardappels te proeven. En uiteindelijk werd Pruisen gered van de hongersnood. Het Pruisische 
leger sterkte aan en won veldslag op veldslag. 
 

 
Het ‗aardappelbevel‘, schilderij van Robert Wartmüller, 1886 (links) waarop Frederik de Grote van Pruisen boeren 
controleert nadat hij hen in 1756 het bevel gaf om aardappelen te verbouwen (bron Kartoffelmuseum, München). 
Rechts het originele dodenmasker van Frederik de Grote in het kasteeltje van de laatste Rooms Duitse Keizer in 

Doorn, over duurzaamheid gesproken, de man is weg, de aardappel is er nog. 

 
De R&D Onderzoekers richten veel aandacht op de beheersing van de aardappelziekte. 
Belangrijke initiatieven bestaan uit het intensief benutten van resistentiegenen, het gebruik en 
Beslissings Ondersteunende Systemen (BOS of Decision Support Systems (DSS)) en het inzetten 
van cisgenese technieken. Het laatste is een recente ontwikkeling waarbij de loofresistentie tegen 
de aardappelziekte meer duurzaam wordt door het stapelen van resistentiegenen in bestaande 
aardappelrassen. De samenleving heeft reserves bij het toepassen van genetische modificatie 
technieken. De belofte is groot, de impact is potentieel groot.  

Romke Wustman; oktober 2009  
 

Over godsdienst, natuur en noodlot, fantasie en folklore. 
De natuur om ons heen en de natuur van ons eigen lichaam hebben we niet geheel in de hand. 
Het weer kunnen we niet regelen. Natuurrampen kunnen we niet voorkomen. Ook kunnen we 
niet regelen of we al dan niet ziek worden. We hebben niet in de hand dat we gezonde kinderen 
krijgen. Het komt voor dat kinderen krijgen helemaal niet lukt. Het noodlot wat soms toeslaat 
kunnen we ook niet regelen. Als je per auto op stap gaat, weet je niet zeker of je ongedeerd je 
bestemming bereikt. Dat hebben we niet voor honderd procent onder controle. We kunnen ook 
niet bepalen dat we onbeperkt doorleven. Het levenseinde is voor iedereen onvermijdelijk. Wij 
zijn dus in hoge mate ondergeschikt aan de natuur en het noodlot, het ongelukkige toeval of het 
gelukkige toeval. Omdat we aan die factoren ondergeschikt zijn, kunnen we die ook benoemen 
als Hogere Macht. Die afhankelijkheid kan gevoelens van angst en machteloosheid te weeg 
brengen. En de drang om naar verklaringen te zoeken voor versterking, vertroosting of 
verlichting. Soms gebeuren er verwonderlijke dingen, die dan toegeschreven worden aan bestuur 
door de Hogere Macht. Door de verbeeldingskracht en de ongebreidelde fantasie van de mens 
zijn er talloze verklaringen bedacht, en uitleggingen, over die Hogere Macht. In de Islam Allah 
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genaamd en in het Christendom God of Jehovah. Er zijn mensen geweest en er komen nog wel 
mensen, die met hun fantasie een gedachtegang ontwikkelen, die andere mensen ook aanspreekt. 
Met het nodige charisma gebracht, kan er zo een groep volgelingen ontstaan. Dat gaat dan zo 
vaak gepaard met geboden en verboden, codes en gebruiken. In zo‘n groep zie je dan vaak een 
bepaalde folklore ontstaan. Oude gewoontes en tradities die steeds weer terug komen. Dan zou je 
kunnen spreken van een religie, geloofsleer of godsdienst die dan ontstaat. 
 

Hoe gaan we om met godsdienst? De grote meerderheid van de mensen wil graag een 
redelijke leefbaar leven. Een gezonde discipline kan hierbij helpen. Maar van nature is de mens 
niet zo gedisciplineerd, en moet daar vaak op gewezen worden. Wat dan ook vaak gebeurt door 
middel van religie. En het is toch niet verkeerd als mensen een leefbaarder leven krijgen met 
behulp van geloof of godsdienst. Het geloof in een hemels leven na de dood kan de angst voor 
ziekte en dood verminderen of wegnemen. Misstappen kan men soms opbiechten, om dan weer 
opgelucht en onbezwaard verder te leven. De eenzaamheid kan verminderen door bij een groep 
te horen en deelnemer te zijn. Berusten in en aanvaarden van soms nare situaties kan onder 
invloed van een geloof soms vrede geven, in het hoofd, in een gezin en in de wereld. Bidden tot 
de Hogere Macht kan men soms verlichting of rust te weeg brengen. Er wordt zelfs wel 
gesproken over genezing van bepaalde kwalen door middel van gebed. Dankbaarheid aan de 
Hogere Macht kan ontstaan in momenten van geluk. Doorbreken van eentonigheid. Vanwege de 
fantasie van de mens kennen we ook het woord ‗saai‘. Een rustig en braaf leven met voldoende 
voeding, kleding en onderdak wordt toch vaak als saai ervaren. De mens wil toch afleiding, 
inspiratie en sensatie. We kennen de uitdrukkingen: ‗geef het volk brood en spelen‘ en ‗bij brood 
alleen zult gij niet leven‘. Sommige mensen vinden die afleiding inderdaad in de ‗spelen‘, in welke 
vorm dan ook. En er zijn mensen die dat vinden in een godsdienstbeleving met alle activiteiten 
en gebruiken, die daar bij horen en zich zo gaande en staande houden. Als dat dan enigszins op 
vredige wijze gaat, kan godsdienst zeker positief werken. 
 

Kan godsdienst ook negatief werken? Het leven van de mens draait in zeer hoge mate om 
rangorde en status. De mens heeft de neiging zich minder te achten dan de ander, en te zwijgen. 
Integendeel. Door de geldingsdrang is er steeds een wedijver gaande om erkenning te krijgen, te 
imponeren of te domineren. Dat ziet men in gesprekken, en in uiterlijkheden zoals de auto, de 
huizen en de inrichting daarvan en de kledingmode. Wedijver kan ongezonde vormen aannemen 
en een bron zijn van vele conflicten die in het ergste geval leiden tot oorlog en bloedvergieten. 
De godsdienstbeleving kan ook extreme vormen aannemen. Ook hierbij kan de menselijke 
geldingsdrang, het gelijk willen hebben en de heersen over de anderen de kop opsteken. 
Waardoor een leefbaar leven in vrijheid ernstig verstoord kan worden. Waarbij men elkaar zelfs 
soms naar het leven staat. Met Bijbel of Koran in de hand. In plaats van gelijkwaardig en redelijk 
met elkaar om te gaan, ziet men helaas toch onder de mom van ―wij hebben gelijk‖, arrogantie en 
onredelijkheid ontstaan. Met als gevolg afsplitsingen, conflicten en soms oorlog. Dat kan al 
gebeuren op kleine schaal, soms binnen een gezin. Wat toch zeker niet als positief gezien kan 
worden. Hierbij kunnen we denken aan de uitspraak van Ghandi over godsdienst-beleving: ―De 
Bergrede uit de Bijbel (Mattheus 5 t/m7) is de mooiste rede die ik ken. Jammer dat Christenen er 
zo weinig mee doen!‖ Of aan de uitspraak van Justice L.D. Brandeis: ―De grootste bedreiging 
voor de vrijheid schuilt in de verraderlijke opdringerigheid van enthousiaste mensen, goed 
bedoeld maar zonder begrip‖. 
 

Conclusie: Godsdienstbeleving kan zeker bijdragen aan een menswaardig bestaan, zolang de 
mens redelijk blijft en niet boven de ander gaat staan. Godsdienstbeleving kan door de fantasie en 
geldingsdrang van de mens extreme vormen aannemen, waardoor het leven behoorlijk onleefbaar 
kan worden. 

Peter Vos; april 2008  
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Zwanenbroeders – een geheim genootschap? 
Door de eeuwen heen hebben mensen behoefte gevoeld om nauwe contacten te zoeken met 
gelijkgezinden. Er ontstaan dan groepen waaraan de ―soortgelijken‖ hun zg. sociale identiteit 
ontlenen, groepen vanuit overeenkomstige economische posities, politieke opvattingen of vanuit 
bepaalde waardepatronen, wereldbeschouwingen of leefstijlen. Door de eeuwen heen zijn 
vanzelfsprekend vele groepen ontstaan en weer verdwenen maar er zijn er ook die wel bijeen 
bleven omdat de gezamenlijke opvattingen en gevoelens van de ―leden‘ minder vergankelijk 
bleken. Voorbeelden hiervan zijn families, gezinnen en vriendenkringen maar ook diverse 
kerkgemeenschappen. 
Wij vinden dat allemaal heel gewoon en normaal zolang de groep en de vereniging duidelijk is in 
het doen en laten en blijk geeft van openheid. Op het moment dat er enige geheimzinnigheid 
rond clubverbanden gaat ontstaan, worden we achterdochtig en leidt dat wantrouwen tot 
achterklap en roddels uitmondend in allerhande complottheorieën wanneer gebeurtenissen niet 
op een triviale manier kunnen worden verklaard. Ook in ons woordgebruik gebruiken we voor 
deze, voor de buitenstaander, onbegrijpelijke en daardoor te wantrouwen groeperingen al snel 
andere woorden als sekte, bende, maffia, onderwereld of hooligan  
In deze categorie woorden, met een ‗dubbele‘ gevoelswaarde, kunnen ook de woorden 
broederschap en genootschap worden ingedeeld. Heel snel worden broederschappen en 
genootschappen vooral als kliekvorming bestempeld. Niet in het minst gestimuleerd door de 
gehanteerde toelatingscriteria die door een ballotagecommissie vooraf worden getoetst, de 
inwijdingsrituelen en de strenge verplichtingen (waaronder het niet afleggen van rekenschap over 
het doen en laten in het openbaar). We spreken dan al snel over een geheim genootschap. 
 
Een voorbeeld in Nederland van een herensociëteit die weinig bekend is (dat heb je nu eenmaal 
met geheime genootschappen) maar die mogelijk wel grote politieke invloed heeft, is het 
genootschap der Zwanenbroeders. Diverse publicisten willen ons laten geloven dat een instituut 
―vermomd als een middeleeuwse religieuze orde‖, activiteiten onderneemt welke onze parlementaire 
democratie ondermijnen. Het merkwaardige van dit genootschap is dat er slechts 36 leden zijn 
(de gezworenen) waarvan 18 van katholieke en 18 van protestantse huize. Wie de leden zijn, is 
niet bekend omdat pas na het overlijden van een lid de naam bekend mag worden gemaakt. Zo 
bleken bekende industriëlen, politici en bankiers uit de vorige eeuw als Brenninckmeijer, Frits 
Philips, Fentener van Vlissingen, Thyssen, diverse leden van de familie Dreesmann, maar ook 
politici als Beel (premier) en Houben (comm v.d. koningin), en bankier van Lanschot lid te zijn 
geweest. Ook de lijst uit vroeger tijden toont aan dat gezworenen allen invloedrijke Nederlanders 
waren. Naast de gezworenen (de Zwanenbroeders) kent het genootschap ook kandidaat-leden, 
kandidaat-kandidaat-leden (in totaal 120 en uitsluitend mannen) en ereleden (kunnen ook 
vrouwen zijn). Deze ere-zwanenbroeders zijn de leden van het koninklijk huis, die slechts op 
uitnodiging lid mogen worden. Zo waren koning Willem II, koningin Wilhelmina, koningin 
Juliana en Prins Bernhard lid. Omdat het lidmaatschap van deze ereleden niet onder de 
geheimhoudingsregels valt weten we dat koningin Beatrix, Prinses Irene (die zich later heeft 
teruggetrokken) en sinds 25 oktober 1995 ook Prins Willem Alexander geïnstalleerd zijn als lid. 
De historie van Zwanenbroeders gaat terug naar de 14-e eeuw. In 1318 werd op gezag van het 
bisdom Luik, waaronder ‗s Hertogenbosch toen viel, een geestelijke orde (genaamd ‗Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap‘  ingesteld met als opdracht aan de Bossche geestelijken om  
― met alle krachten onzer ziel de voorspraak der Moeder Gods in te roepen opdat Zij, de allerbarmhartigste 
moeder van den Koning der engelen, door haar machtige gebeden, haar Zoon genadig voor ons stemme‖. Deze 
orde ontwikkelde activiteiten die bovenal de Mariadevotie ten dienste stonden maar ook 
armenzorg beoogde en kerkelijke schilderkunst en muziek bevorderde. Voor deze activiteiten was 
veel geld nodig en met dat doel werd het genootschap in 1371 opengesteld voor buitenleden. 
Daar bleek veel belangstelling voor van vermogende invloedrijke landgenoten, maar ook van ook 
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Belgen en Duitsers. Niet alleen vanwege de Mariaverering maar mogelijk meer nog omdat door 
het lidmaatschap aflaten konden worden gekocht die een plekje in de hemel garandeerde.  
In de 15e en 16e eeuw waren onder andere de fam. van Buren, van Egmond en later ook Willem 
van Oranje lid van het genootschap. 

 
De Bruiloft te Cana (links) en ‗de Marskramer‘ (rechts), allebei van Jeroen Bosch, zie de omcirkelde zwanen. 

 
De naam Zwanenbroederschap is ontstaan in het begin van de 16-e eeuw toen Frederik van 
Egmond zich verplichtte jaarlijks met Kerst twee zwanen ter beschikking te stellen voor een 
gezamenlijke maaltijd. Zwanen waren toen een lekkernij en het fokken van zwanen was alleen 
toegestaan aan de adel. Frederik van Egmond werd vanaf die tijd Zwanenbroeder genoemd. Een 
belangrijk lid, dat niet ongenoemd mag blijven, is de schilder Hiëronymus van Aken (beter 
bekend als Jeroen Bosch). Zijn lidmaatschap was mogelijk omdat de broederschap de kerkelijke 
schilderkunst bevorderde en omdat zijn ouders welgestelde burgers waren. In de schilderingen 
van hem komt de ‗Zwaan‘ ook regelmatig terug. Verondersteld wordt dat hier mogelijk een link 
ligt met de Zwanenbroeders, (zie foto‘s details ‗Bruiloft te Cana‘ en ‗de Marskramer‘ ofschoon 
ook andere theorieën opgeld doen (zwaan als symbool voor lichte zeden) 
 
Door Luther (die zich vooral tegen de aflaten keerde), de Beeldenstorm en het verloop van de 
tachtigjarige oorlog zijn de activiteiten van het genootschap eind 16e en begin 17e eeuw sterk 
teruggelopen. In 1642 wordt het genootschap getransformeerd en gaat bestaan uit 32 leden (16 
katholiek en 16 uit reformatorische lijn). Een oecumenische groep ‗avant la lettre‘ want ‗de eenheid 
tussen Christenen diende centraal te staan‘. Onder de 36 broeders zouden altijd 4 zwanenbroeders zijn, 
van iedere religie twee. Voor de toelating als lid zou iemand 50 gulden moeten storten. En een 
ander zou alleen worden toegelaten ‗als die behoirlijck is gequalificeert’. Er werden meerdere 
gezamenlijke maaltijden gehouden maar slechts eenmaal per jaar werd er zwaan geserveerd. 
 
Toen in 1818 het genootschap het 500-jarig bestaan vierde was dat aanleiding om de banden met 
het Koninklijk Huis te hernieuwen. De prins van Oranje, later Koning Willem II, werd gevraagd 
lid te worden. Vanaf dat moment wordt de invloed van de Zwanenbroeders steeds sterker. De 
industriële revolutie maakte dat niet pachters en edelen maar ondernemers en arbeiders tegenover 
elkaar kwamen te staan. Daar het genootschap vooral bestond uit zeer invloedrijke personen 
(zowel uit de industrie als uit de conservatieve politieke hoek) werd vooral het belang van de 
ondernemer gediend. Het doel van het geheime regelmatige overleg was, naast het versterken van 
de macht van de monarchie, het bevorderen van de ontwikkeling van grote ondernemingen en 
het tegengaan van de ―de verfoeilijke beletselen die de arbeidersbeweging ons in de weg legt.‖  
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Swanebroeders, studenten, hooligans, vrouwen of mannen, genootschappen vormen ze allemaal 

 

En om die reden wordt er een verband gelegd met de Broederschap en het neerslaan van het 
Palingoproer van 1886, de Spoorwegstaking van 1903, het Jordaan-oproer maar ook met de 
tegenwerking van de poging tot revolutie van Troelstra in 1918. Het wordt ook niet als toevallig 
gezien dat juist Prins Bernhard als Zwanenbroeder de medeoprichter is van de Bilderberggroep. 
(Wikipedia: "The Bilderberg Group is an informal, secretive and international association of powerful people, 
meeting every year. Its name is that of the hotel in the Netherlands where the group first met in 1954. Its founder 
members were Denis Healey, Joseph Retinger, David Rockefeller and Prince Bernhard of the Netherlands")  
De ―zwanenbroeders‖ op mondiaal niveau. Of er bij deze en de Nederlandse bijeenkomsten nog 
steeds zwaan wordt gegeten is niet bekend. Het zijn immers geheime genootschappen. Op de 
menukaarten van de restaurants van de Bilderberg groep wordt zwaan in ieder geval niet 
aangeboden. 

Mees Struijs 

Extreme tradities en het weer in de maand februari.  
1 februari: 1953 De dag van de beruchte watersnoodramp in Zeeland. In De Helde werd een 

maximale windstoot van 144 km/uur gemeten. Het water kon zo hoog komen doordat het 
een noordwesterstorm gepaard gaande springtij. Circa 1835 mensen kwamen om het leven, 
grote delen van Zeeland en delen van het zuiden van Zuid Holland en het westen van Brabant 
kwamen onder water te staan. Naar aanleiding van deze ramp werd het Deltaplan ontworpen. 

3 februari: 1917, Sittard 21.0 
4 februari: In 1944 woedde een hevige storm waarbij enige tijd het water over de noordelijke dijk 

van Groningen sloeg. 
5 februari: Deze speciale dag in 2010 telt opmerkelijk veel zonuren. Bijzonder voor deze maand. 
6 februari: De laagste luchtdruk van februari van de vorige eeuw werd gemeten in 1850 toen er 

in De Bilt 969.6 hPa werd genoteerd. 
7 februari: Op deze dag in 1966 begon een periode van bijna een week, waarin een dooigrens 

precies over ons land lag. Het ijzelde en sneeuwde dagelijks, zodat er grote problemen 
ontstonden. Uiteindelijk won de vorst. 

8 februari: Een zeer scherpe begrenzing tussen vorst en kou deze dag in 1966 over Nederland. 
In midden en zuid Nederland regende het overvloedig bij temperaturen van 10ºC. In de kop 
van Noord-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe vroor het en viel sneeuw. In een smalle 
strook viel ijzel. De toenmalige TV-weerman ‗met het krijtje‘, Joop den Tonkelaar, deed ‘s 
avonds de opmerkelijke uitspraak: ―vandaag trok een kleine, actieve depressie van Zandvoort 
via het pontje van Spakenburg, Ughelen, naar Twente‖. Ten noorden van deze lijn vroor het 
enz. enz. Om 22 uur was het in Eelde 5ºC en in Twente 10ºC. 

9 februari: In Oldenzaal viel deze dag in 1946 76 mm regen. Epe had een maximum van 17,6 
mm in 1989.  

10 februari: In 1899 werd het in De Bilt 18,5 ºC  
13/14 februari: Extreme sneeuwval in 1979 tijdens de beruchte ijzel- en sneeuwwinter. De vorst 

viel met grof geweld in, waarna er ten noorden van de lijn Amsterdam-Zwolle veel sneeuw viel 
en in Groningen ook veel sneeuw vanuit Duitsland naar het westen woei. Het verkeer liep 
geheel vast. Amsterdam was onbereikbaar. Groningen en Friesland raakten enkele dagen 
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geheel ingesneeuwd. In Groningen kwamen sneeuwduinen voor tot een hoogte van 7 meter. 
In 1998 bereikte op de 14e de temperatuur in het Limburgse Maasdal 17,5ºC. 

 

 
 

15 februari: In De Bilt viel in 1956 24 cm sneeuw. Het hoogste sneeuwdek, daar sinds 1850, het 
begin van de metingen. 

16 februari: In 1956 noteerde men in Uithuizermeeden -26,8ºC en in De Bilt -21,6ºC. Het 
etmaalgemiddelde in De Bilt was met -14,9ºC recordlaag. 

17 februari: In 1959 kwam in De Bilt op deze dag de record hoge luchtdrukwaarde voor van 
1046,2 hPa. In 1951 lente in Ermelo: 19ºC. 

18 februari: 20,1ºC in Maastricht in 1920 
20 februari: de tweede decade van 1996 werd de warmste v. d. eeuw. 9,0ºC gemiddeld in De Bilt. 
21 februari: Extreem koud werd het in 1956 in Vlissingen en wel -20ºC. Dit staaltje is daar hierna 

niet meer vertoond. Het record werd maar liefst 4 graden scherper gesteld. In 1949 
kwikstanden van 20 graden in Limburg. In 1985 was er na 22 jaar een Elfstedentocht die door 
Evert van Bentum werd gewonnen. 

 
Nog wat extreme weersomstandigheden 

De laagste luchtdruk in grote delen van ons land werd in 1989 gemeten. Tijdens de nacht werd in De Bilt een 
waarde van 956,6 hPa genoteerd. In Vlissingen werd 954,4 hPa aangetekend. Opvallend was dat het nergens hard 
waaide, omdat vlak bij Nederland een omvangrijk lagedrukgebied voorkwam waarbij de luchtdrukverschillen gering 
waren. Storm op de schaal van huisbarometer was dus ditmaal niet juist. Trouwens veel barometers konden een 
dergelijke waarde niet eens aangeven. In het barometermuseum van Bert Bolle in Maartensdijk brak paniek uit 
omdat veel klassieke barometers tijdens de luchtdruk dreigden over te lopen. Dit kon voorkomen worden door alle 
apparaten scheef te zetten. In 1985 heel ander weer. Na een nacht met strenge vorst werd overdag bij weinig wind 
veel zon een relatief aangename temperatuur (‘s middags -2ºC) de 14e Elfstedentocht verreden. De koudste 
februarimaand kwam voor in 1956 met een temperatuur van -6,7ºC. De winter van 1956 blijft met -3,1ºC nog 
steeds de koudste. En last but not least, op 5 februari 2010 is er extreem plaatselijk ook de meest extreem 
zonnigste dag sinds de weermetingen, vooral in de buurt van Steenwijk 

 

23 februari: Tijdens de extreem droge (in Hoek van Holland viel zelfs geen neerslag) 
februarimaand van 1985 bleef het tot laat in de maand koud. In Joure werd deze dag een 
minimumtemperatuur van -21,5ºC gemeten, zo laat in het seizoen is dit niet meer 
voorgekomen. 

24 februari: februari 1990 was extreem warm. Tussen alle stormen door kwamen soms mooie 
voorjaarsdagen voor. Soms meerdere dagen achterheen. Op de 24e werd het in Oost-Maasland 
al 20,4ºC, zo vroeg is nog niet eerder zo warm geweest. 

26 februari: In 1900 werd het in Winterswijk al weer 20,3ºC. De extreme februarimaand van 
1990 bracht op deze dag opnieuw een zware storm die veel schade aanrichtte. Ditmaal kwam 
de zwaarste windstoot op Schiphol voor:148 km per uur met een maximaal uurgemiddelde 
van 26 m/s of te wel 94 km/uur. 

29/29 februari: Aan het eind van deze maand in 1990 berekende het KNMI een maand-
gemiddelde van 7.6ºC waarmee februari 1990 de warmste wintermaand aller tijden werd en de 
winter 89-90 met gemiddeld 6,0ºC op de allerzachtste uitkwam. 

Rob Groenland 
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Pasen, de paashaas en nog veel meer. 
De meeste mensen weten wel wat paasfeest is en wat gevierd (herdacht) wordt gedurende deze 
dagen. Vanuit het Christelijk geloof weet men wat Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen 
betekenen. De paashaas heeft echter niks met het Bijbelse Pasen te maken. Evenmin de eieren, 
de gele konijntjes en chocola. Toch horen deze dingen voor de westerse mens vanzelfsprekend 
bij elkaar. Niemand denkt meer na over het paaseitje of over de konijntjes die we vanaf onze 
jonge jaren respectievelijk beschilderden of uitknipten en geel kleurden. Geel… heeft u ooit een 
geel konijntje of haas gezien? Ja, alleen met Pasen. Enkele fabrikanten en leveranciers vinden het 
zelfs leuk en passend om voor de paasdagen levende kuikentjes aan de klanten uit te delen. Laten 
we dit feest een beetje van dichtbij bekijken, de geheimzinnige handelingen uit de doeken doen 
en kijken waarom de acupuncturist ook tijdens dit feest zijn bedenkingen heeft. Pasen is een 
christelijk feest, waarop men vanaf Witte donderdag, de lijdensweg van Jezus herdenkt. Op 
Goede vrijdag herdenken we de kruisiging van Jezus en op de eerste paasdag wordt gevierd dat 
Jezus uit de dood is opgestaan. Pasen wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de 
lente (na 21 maart). Pasen valt dus elk jaar op een verschillende datum, maar wel altijd op een 
zondag. In tegenstelling tot de viering van de geboorte van Jezus met kerst. Pasen valt dus altijd 
in de lente. De lente is periode van het jaar waar alles in bloei staat en het teken van ‗een nieuw 
leven‘.  
 

In Zweden heerste lang het bijgeloof dat de toverkracht van heksen rond Pasen op zijn sterkst is en dat ze dan ook 
extra actief zijn. Op Witte donderdag vliegen ze op hun bezems naar een bijeenkomst met de duivel op een plaats 
die 'blåkulla' wordt genoemd, om pas de zaterdag erna weer terug te keren. Om te kunnen vliegen smeerden de 
Paasheksen bezems (of andere voorwerpen) in met een geheim mengseltje. De kerktoren in het dorp was de 
verzamelplaats. Van daaruit vlogen de heksen gezamenlijk naar Blåkulla. In deze kerktoren schraapten ze gelijk wat 
ijzer van de kerkklokken voor het geheime 'vliegmengsel'. Het is in Zweden een bewijs van grote moed of 
domheid om de nacht van Witte donderdag in een kerktoren door te brengen. In Zweden doen vele verhalen de 
ronde over jongemannen die dit toch waagden, vaak met de meest vreselijke gevolgen. Het aansteken van de haard 
op Paasmorgen was ook omgeven met bijgeloof. Degene die op Paasochtend als eerste zijn haard aan had, zou één 
van de Paasheksen zijn. Daarnaast konden heksen bij terugkomst van Blåkulla klem komen te zitten in 
schoorstenen. Om er zeker van te zijn dat de schoorsteen 'veilig' was, moesten eerst negen verschillende soorten 
takken worden verbrand. U kunt zich voorstellen dat de schoorstenen op Paasmorgen pas laat rookten. 
 

 
Op veel plaatsen bestaat een verband tussen kerstman en coca cola (links de kerstman aan een kerk in Maastricht) 

 

Als bescherming tegen de rondwarende slechte krachten in deze periode werden vreugdevuren gebouwd, werd er 
in de lucht geschoten met geweren en werden heilige symbolen, zoals kruisen en sterren, op de deuren geschilderd. 
Men begroef psalmboeken in de tuin en hing zeisen en bijlen kruislings boven het vee. In het moderne Zweden is 
het stoken van het grootste vreugdevuur nog steeds een nationale sport. De vuurwapens zijn vervangen door 
vuurwerk. De woensdag voor Pasen heet in Zweden Dymmelsonsdagen, en heeft iets weg van ons 1 aprilgebruik. 
Op deze dag is het de bedoeling bij iemand iets geks op zijn rug te hangen zonder dat hij dit merkt. Op Witte 
donderdag of op paasavond verkleedden Zweedse jongens en meisjes zich als heksen en bezochten ze de buren. 
Soms lieten ze hierbij een versierd kaartje (een paaskaars) achter, in de hoop in ruil hiervoor iets lekkers of geld te 
krijgen. In West-Zweden worden rond deze tijd veel anonieme Paaskaarten bezorgd. Op Goede vrijdag bezochten 
de jongemannen alle boerderijen in de omtrek en sloegen meisjes met berkentwijgen tot ze iets alcoholisch te 
drinken kregen. Op paaszondag was het de beurt aan de meisjes om hetzelfde bij de jongemannen te doen. In 
Nederland eet men een paasontbijt bestaande uit ei, paasbrood en een boterlam (boter in de vorm van een 
lammetje). In Griekenland is Pasen een belangrijk feest. Het feest begint al op 'kathari Devtera', Schone maandag; 
dat is de maandag 40 dagen voor Pasen.  
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De naam Pasen, Easter (in het Engels) komt van een godin uit vroegere tijden, genaamd Eostre 
of beter bekend als Eastre. Voor de Saksen in het noorden van Europa was Eastre de godin van 
het voorjaar en van de herrijzende natuur. Andere namen van deze godin zijn Ostare, Ostara, 
Ostern, Eostra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron en Ausos. Eastre was ook het woord 
voor lente. In het Duits is het woord voor Pasen: Ostern. De haas, het vruchtbare dier was deze 
godin gewijd. Vandaar dat Pasen verbonden wordt met de haas (of konijn).  
Verschillende culturen, volkeren en religies vieren Pasen of een gebeurtenis met dezelfde 
betekenis; de legendes en gewoonten zijn soms wel verschillend. De Joodse religie viert in 
dezelfde periode ‗Passover‘. Een feest dat gedurende acht dagen wordt gevierd ter herinnering 
aan de vrijheid van de Israëliërs van de slavernij in Egypte. Een ander woord voor Passover is 
Pesach dat is afgeleid van Pasch.  
In Duitsland is de paashaas net zo belangrijk als Santa Claus in de Verenigde Staten. In Duitsland 
geloofde men dat de haas verantwoordelijk was voor het leggen van de eieren en deze ook te 
verstoppen. Kinderen die naar de eieren zochten zagen ook konijnen en hazen vluchten en waren 
daarom overtuigd dat de eieren van de konijnen waren. De missionarissen die het christendom 
brachten zagen geen gevaar in de traditie van noch de haas, noch de eieren. Deze twee symbolen 
werden dus gewoon toegelaten door de christenen. De eieren, die vroeger met felle kleuren, die 
de kleuren van de felle zon voorstelden, werden door de missionarissen veranderd en voorzien 
van christelijke tekeningen en symbolen. Rond 1800 werden de eerste eetbare haasjes gemaakt in 
Duitsland. Dit bestond uit deegwaar en suiker. Later veranderde dat in chocolade. Het waren de 
Duitsers die in de 18de eeuw de traditie van de paashaas naar Amerika brachten en net als Santa 
Claus was het vooral een feest voor de kinderen die geloofden dat als ze het hele jaar gehoorzaam 
waren geweest, de paashaas een nest vol gekleurde eieren voor hen zou achterlaten. De nesten 
worden daarom (nu nog steeds) voorbereid en gemaakt van een oude hoed of mand en in de 
schuur of in de tuin gelegd. Zelfs in de tuinen van Het Witte Huis wordt er jaarlijks door 
kinderen een speurtocht naar eieren georganiseerd.  

internet 

Het ABC van Bijbeltaal en bijgeloof8
. 

'Moeder en kind maken het goed, en de kleine heet Benjamin', kondigde de buurman zijn elfde 
kind aan. Bijbelvast als hij was, gaf hij de goede verstaander te kennen dat het welletjes was: 
heette aartsvader Jacobs laatste niet Benjamin? De Leidse lexicografen Van Dalen-Oskam en 
Mooijaart namen Benjamin op in hun Bijbels lexicon. Net als andere bekende Bijbelwoorden als 
farizeeër, jonassen en jubeljaar, maar ook aanfluiting, ver bloemen en muggenziften -waar de 
meeste Nederlanders geen Bijbelse verwijzing (meer) in herkennen. Naast de betekenis lichten de 
schrijfsters de (vermoedelijke) herkomst toe. Verrassend vaak blijken voorgangers van de 
Statenvertaling (1637) verantwoordelijk voor de overgeleverde formulering. Citaten uit literatuur 
en media bewijzen de actualiteit van woorden en zegswijzen.  
De bevindelijk gereformeerde buurman kende zijn klassieker, al kreeg hij nog een kindje. Zijn 
gebeeldhouwde Tale Kanaäns, is onder die titel in 1982 geboekstaafd door J. van Delden. Onder 
behoudende christenen is dat taaleigen nog wel gangbaar, maar het klinkt de gewone Nederlander 
al exotischer in de oren. Onder rode is: 'Geef mij maar wat van dat rode daar' een schertsend-
plechtige manier van zeggen, het opgenomen citaat van Wolkers legt de ware aard bloot: ‗De 
herfst is ten einde./ De bomen verwelken tot granaat./ Geef mij toch ook wat van dat rode daar/ 
De soep wordt snel verorberd tot bedrog.' De zin wordt begrijpelijk als je weet dat Jacob met een 
bord rode linzensoep het eerstgeboorterecht aan zijn broer Esau ontfutselde. Bij de interpretatie 
van zulke teksten is het Lexicon een zegen, en dus een must voor middelbare scholieren, 
studenten en andere (verplicht) geïnteresseerden. Maar wat, als het gedicht ouder is? Hier wreekt 
zich het selectiecriterium van het Lexicon ('Nederlands van nu'), dat een momentopname is. Als 

                                                
8 boekbespreking van ‗Gerlach‘ & ‗van Delden‘s lexicon‘ uit Trouw 2009, zie ook Lauvrijs, 2004. Een jaar vol feesten 
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Reve dicht 'Mijn Zoon, mijn Lam', dan moet je het hebben van het lemma Lam (afbeelding van 
Jezus); bij Zoon is wel de verloren zoon, maar niet die van God te vinden. 
Nederlands van nu is ook wel wat toevallig. 'Iemands nieren proeven' beleefde onlangs een 
opleving en heeft het Lexicon gehaald, maar misschien wordt het afwezige 'De raven zullen je 
niet voeden' (=je moet zelf werken) over een halfjaar wel een gevleugeld woord in de strijd tegen 
sociale voorzieningen. Ruimhartiger omgaan met bijvoorbeeld Van Deldens Tale Kanaäns had 
het Lexicon ietsje minder 'van nu' gemaakt, maar bruikbaarder voor wie Bijbelse zinspeling in 
teksten vermoedt, of niet eens vermoedt maar toch even dit naslagwerk inkijkt en op verrassende 
vondsten stuit. En soms iets niet vindt: waar is de Slang gebleven? In zulke gevallen is Symbolen 
in de Bijbel een uitkomst -het is hier al besproken en terecht geprezen. Het kent slang en raaf. 
Het serpent komt weer niet voor in een ander lexicon. De raaf wel, maar is voorzien van een erg 
magere Bijbelse toelichting; het is dan ook een Lexicon van het bijgeloof. 
 

Had gij niet met mijn kalf geploegd, het kruikje van de weduwe, uit Haran vertrokken. 

Termen uit de bijbel die voor goede verstaanders duidelijk zijn: 
- hadt gij niet met mijn kalf geploegd 
- het lijkt wel op het kruikje van de weduwe 
- een reus op aarden voeten 
- en hij trok verder vanuit Haran 

 

Naast elkaar leveren Gerlachs en het Bijbels lexicon wel wat aardigs op, zoals rond rood. In het 
bijgeloof is dat geen rode, bedrieglijke soep, maar de haarkleur, die al even negatief geladen is. De 
roodharige (zoals Judas in de middeleeuwse iconografie) is achterbaks, (seksueel) driftig, moreel 
verwerpelijk. Je vraagt je af: loopt er een lijn van linzensoep naar rood haar? 
Er zijn geen aardstralen [volgens het lexicon]. Dat vond de officiële Aardstralencommissie (1955) 
ook, maar ze bestaan toch echt, weet ik uit familietraditie. Een Duitse jonker toonde de gevreesde 
straling ooit aan. Gerlach weet van wichelen (onder links/-handig),  zonder wichelroede (een 
houten of metalen Y, die aan de uiteinden wordt vastgehouden en kan 'uitslaan') is het moeilijk 
aardstralen opsporen. Voor geplaagde lezers: aardstraling valt te verhelpen, dankzij goedbetaalde 
specialisten [aardstralen kunnen overigens ook ‗goed‘ gebruikt worden, maar dat is een ander 
verhaal]. Een andere ‗oplossing voor aardstralen‘ siert het omslag van het Lexicon van het 
bijgeloof: het oude hoefijzer. Leg hem op de straal en verleg zo de straalrichting. Dan behoren 
koude, optrekkend langs de benen, en onrustige slaap van het nakroost tot het verleden. En 
vertel mijn gelovige familie niet dat dat bijgeloof is. 
 

Het paasvuur en palmpasenstok 

Het paasvuur: Het paasvuur stamt uit de heidense oorsprong van ons paasfeest. Vroeger werden op heuveltoppen 
vuren aangestoken om de demonen van de winter te verjagen. Vuur staat al eeuwen lang symbool voor reiniging en 
vruchtbaarheid.  
De Palmpasenstok: De Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis en wordt met een aantal traditionele symbolen 
versierd. Allereerst de groene takjes (meestal buxus). Deze verwijzen naar de intocht van Jezus, die op een ezeltje 
Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die hem met palmtakken toezwaaiden. Ronde 
vormen (kransen) mogen niet ontbreken, als symbool van de kringloop van het jaar en van het leven. Van oudsher 
zit er zelfs een hoepel om de stok. Bovenop de stok wordt een haantje van brooddeeg geprikt. De haan is het 
symbool van Jezus: hij kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt. Bovendien 
draaien haantjes op kerktorens hun snavel tegen de wind: een vogel met durf. Een andere verklaring is dat het 
haantje verwijst naar Petrus. Voordat de haan kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Deeg is 
daarnaast een teken van leven en kiemkracht. Het snoep dat tenslotte aan de stok wordt gehangen, geeft aan dat 
Palmpasen een feest is. Een andere verklaring van de symboliek van de Palmpaasstok is dat deze verwijst naar de 
Goede Week: · Goede vrijdag: het houten kruis · Palmpasen: de palmtakjes · Witte donderdag: de broodkip (het 
breken en delen van het brood bij het laatste avondmaal) · Pasen: eieren als teken van nieuw leven  
 

De Vastentijd of Veertigdagentijd is een voorbereiding op het paasfeest. Het ritueel van vasten 
vindt men terug in alle culturen. De indianen vastten bijvoorbeeld vóór de jacht. Ook het getal 
veertig is overal terug te vinden: een voorbeeld hiervan is ‗quarantaine‘. De huidige godsdiensten 
hebben alle vroegere gebruiken laten bestaan en er een godsdienstige betekenis aan gegeven. Eén 
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uitzondering hierop zijn de gebruiken rond Sint-Maarten. Pasen is, evenals Carnaval en 1 april, 
gelinkt aan de lente: de natuur die wakker wordt. De symbolen hiervan zijn het ei en de boom 
(die in het blad schiet). Het begin van het leven werd door het christendom gekoppeld aan de 
verrijzenis van Christus. Het eerste symbool voor Christus was 888. Dit symbool betekent ook 
vis (de eerste apostelen waren namelijk vissers). Het beschilderen van eieren met Pasen is terug te 
brengen tot ‗iets in de verf zetten‘, wat extra geluk zal brengen. De paasklokken zijn typisch 
katholiek: op Witte donderdag luidden de klokken niet, in tegenstelling tot de andere weekdagen. 
Daarom werd aan de kinderen verteld dat ze naar Rome waren om eieren te gaan halen. De 
paashaas is dan weer afkomstig van de protestanten, ingevoerd door Luther. Bij de protestanten 
was het de paashaas die de eieren bracht. De haas is tevens ook een symbool van vruchtbaarheid. 
Het ophangen van eieren in een boom is een overblijfsel van de heilige-boom cultus uit de 
Germaanse traditie. De uitdrukking ‗op zijn paasbest‘ komt uit de tijd dat het nieuwe jaar begon 
met Pasen en de mensen toen nieuwe kleren kochten (ze kochten die slechts 1 maal per jaar, bij 
het begin van het nieuwe jaar). Het ontstaan van de wereld viel voor de katholieken op 25 maart 
en op 25 december de winterzonnewende. Dit laatste werd door het christendom getrans-
formeerd tot Kerstmis. De winterzonnewende zelf werd dan door kalenderhervorming naar 21 
december gebracht. Uiteindelijk hebben al deze data te maken met de vroegere zonnecultus. 
Hemelvaart en Pinksteren zijn gekoppeld aan Pasen. Vroeger was er veel folklore aan deze 
feestdagen verbonden. Eén ervan was het dauwlopen of dauwtrappen op hemelvaartsdag. 
Mensen stonden toen al voor dag en dauw om drie uur ‘s nachts op en gingen zingend met blote 
voeten door het gras lopen, omdat men verwachtte dat dit ritueel een magische of genezende 
werking zou hebben. Op Sinksen liet men in de kerk duiven rondvliegen. Een duif werd 
beschouwd als een positief dier. Moederdag wordt ook al heel lang gevierd. In het begin werd de 
oermoeder (moeder Aarde en moeder Natuur) vereerd voor haar magische krachten. In de 
middeleeuwen werd Moederdag op een zondag voor Pasen gevierd. In die tijd gingen meisjes weg 
van huis om een stiel te leren en op Moederdag kwamen ze terug thuis met een geschenk. Dat 
was meestal een cake die ze met hun schamele loon speciaal voor moeder hadden gekocht. Dat 
Moederdag nu op de tweede zondag van mei gevierd wordt is te danken aan de Amerikaanse 
Anna Jarvis, maar dat is een ander verhaal. Halloween is een Keltisch feest dat ongeveer 3000 jaar 
oud is. De kerk verplaatste Allerheiligen van mei naar oktober als tegenhanger voor Halloween. 
Halloween werd in 1850 in Amerika ingevoerd door de immigranten uit Ierland en Schotland. Bij 
ons is het enkele jaren geleden vanuit Zuid-Frankrijk binnengewaaid. Halloween was 
oorspronkelijk een oogstfeest. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar 
en dus was er voor de Kelten even tijd voor een vrije dag. Men hing toen appels in de bomen. De 
appel was vroeger een godenvrucht en was dus enkel voor de goden bestemd. Vandaar ook de 
appel in het verhaal van Adam en Eva. 
Met Allerheiligen plaatste men vroeger voedsel en drank op de graven. Het gevolg was dat er 
teveel gedronken werd. Omdat dit te gortig werd, nam de kerk Allerzielen in gebruik. Er werden 
chrysanten op de graven geplaatst omdat deze een ronde vorm hadden. De ronde vorm is een 
symbool voor oneindigheid. 
Het gebruik van het zetten van een schoen voor Sinterklaas zou terug te brengen zijn naar de 
symboliek van vruchtbaarheid. Een schoen heeft contact met de grond (aarde) waaruit de 
vruchten komen. Door iets in de schoen te doen (zaaien) krijgt men wat terug van Sinterklaas. 
Ook met Kerstmis werden heidense gebruiken door de kerk geaccepteerd en gekerstend. 
Bijvoorbeeld het zetten van een kerstboom. De spar was bij de Germanen al een symbool van 
kracht. Protestanten begonnen met het zetten van de kerstboom. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog kochten ook katholieken een boom. Voordien vonden ze de combinatie van een 
kerstkribbe en een boom niet geoorloofd. De os in de kerststal stond symbool voor de Joden, die 
te halsstarrig waren om in Jezus te geloven en de ezel stond voor de heidenen of ongelovigen. 
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Als inleiding op het Carnavalsfeest had de spreker het over het gebruik om in de Trevifontein in 
Rome muntstukjes over de schouder te werpen. Dit gaat terug op de Romeinen die aan een 
waterbron offers brachten aan de brongeesten. Het werpen over de linker schouder joeg de 
slechte geesten weg. Carnaval heeft te maken met het terugkomen van de goede doden (geesten) 
waarvoor men veel eten en drank klaar zette. De kerk nam dit over als een feest voorafgaand aan 
de vastenperiode, waarin geen vlees mag worden gegeten. De naam komt hoogstwaarschijnlijk 
van het Latijnse ‗carne vale‘, wat betekend: ‗vaarwel aan het vlees‘. Een andere mogelijke 
verklaring voor de term is het eveneens Latijnse ‗carrus navalis‘: een schip op wielen waarop een 
god zat. Dit bestond reeds bij de Babyloniërs en de Egyptenaren. De Romeinen vierden het feest 
van de saturnaliën dat veel kenmerken van het hedendaagse carnaval had zoals drink- en 
eetgelagen, een soort prins carnaval, vermommingen en optochten door de straten. In 1820 
kende Carnaval een revival in Keulen. Men kende er een prijs toe voor de grootste stoet. Het 
bracht ook meer inkomsten mee voor de lokale winkeltjes. De groet ‗alaaf‘ dreef dan weer de 
spot met de Pruisische militairen. Keulen was toen pas ingelijfd bij Pruisen nadat de streek onder 
Frans bestuur had gestaan. Carnaval is een feest van de omgekeerde wereld. De doden (in de 
heidense periode) kwamen namelijk uit de onderwereld (omgekeerde wereld). 
 

 

Afgezien van onze ‗angst‘ om iets af te spreken voor vrijdag 
de 13e en afgezien van de (voorstelbare) voorzichtigheid om 
niet onder een ladder door te lopen is er veel meer in het 
volksgebruik dat toch leeft op vele plekken.  
Bij het geven van een mes, een nuttig huwelijksgeschenk, 
wordt aangeraden het over je schouder te geven, of om een 
stuiver of een cent terug te geven. Daarmee kop je eigenlijk 
dat mes en bevestig je dat er geen vriendschap verbroken 
wordt. Terecht of onterecht, toch aardige weetjes. 

 

The difference between Gouda and Edam Cheese 
Gouda cheese is a yellow cheese made from cow's milk. The cheese is named after the city of 
Gouda in the Netherlands, but its name is not protected. Gouda cheese is made and sold all 
around the world. The cheese is from milk that is cultured and heated until the curd is separate 
from the whey. Some of the whey is then drained, and water is added. This is called ‗washing the 
curd‘, and creates a sweeter cheese, as the washing removes some of the lactic acid. About ten 
percent of the mixture is curd which are pressed into circular moulds for several hours. These 
moulds are the essential reason behind its traditional, characteristic shape. The cheese is then 
soaked in a brine solution which gives the cheese and its rind a distinctive taste. The cheese is 
then dried for a couple of days before being coated to prevent it from drying out, then it is aged. 
Depending on age classification, it can be everything between a number of weeks to over 7 years 
before it is ready to be eaten. As it ages it develops a caramel sweetness and sometimes has a 
slight crunchiness from salt-like calcium lactate or tyrosine crystals that form in older cheeses. 
The term ‗Gouda‘ is now a universal name, and not restricted to cheese of Dutch origin. The 
term ‗Noord-Hollandse Gouda‘ is registered in the EU as a Protected Geographical Status. The 
cheese itself was originally developed in Gouda which is in the Dutch province South Holland, 
hence the registered name referring to North Holland seems incorrect. However, Noord Holland 
is the recognised premium pasture area of Holland, being land claimed from the sea by the use of 
dikes. 
Varieties: Exported Gouda has two varieties, the young Gouda cheese aged between 1 and 6 
months, rich yellow in color and with a red or yellow paraffin wax coating. This cheese is easily 
sliced with a cheese slicer. Exported Gouda which has aged more has a pungent underlying 
bitterness, yet is still considerably creamier and sometimes discernible by a black paraffin wax 
coating. This strong tasting cheese is hard and often too brittle to cut using a slicer, but it can be 
sliced by knife or served cut in cubes, with drinks. Smoked Gouda which is a processed cheese 
and Leyden Gouda, a spiced cheese are also popular variations. A mild, nutty, creamy cheese with 
a piquant aroma. 
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Gouda (pronounced /ˈɡaʊdə/ 

[1] or /ˈɡuːdə/; 

[2] Dutch: [ˈɣʌuda] (listen),  

from Dutch: Goudse kaas [ˈɣʌudsə ˈkaːs] "Cheese from Gouda") 
 
Edam (cheese): Country of origin Netherlands; Region Edam-Volendam; Town Edam; Source of 
milk Cows / Goats; Pasteurised Yes; Texture Semi-hard; Fat content 11g/100g; Aging time Up 
to 10 months; Certification No. Small, spherical Edam cheese with cheese-slicer. Edam (Dutch 
Edammer) is a Dutch cheese that is traditionally sold as spheres with pale yellow interior and a 
coat of red paraffin wax. It is named after the town of Edam in the province of North Holland, 
where the cheese is coated for export and for tourist high season. Edam which has aged for at 
least 17 weeks is coated with black wax, rather than the usual red or yellow. Edam ages well, 
travels well, and does not spoil easily — these qualities made it the world's most popular cheese 
between the 14th and 18th centuries, both at sea and in remote colonies. It is popular in North 
America, the Nordic countries, and many other countries around the world. Edam cheese has a 
very mild taste, is slightly salty or nutty, and has almost no smell when compared to other 
cheeses. It also has a significantly lower fat content than many other traditional cheeses being 
approximately 28 percent with an average protein content of 25 percent. Modern Edam is quite 
soft compared to other cheeses, such as Cheddar, due to its low fat content. A major producer of 
Edam is the Friesland Foods Company in The Netherlands. In the U.S., the May-bud brand is 
sold by the Churny Company, a subsidiary of Kraft Foods. Mild Edam is considered compatible 
with fruit such as peaches, melons, apricots, and cherries. Aged Edam is often eaten with 
traditional ‗cheese fruits‘ like pears and apples. Like most cheeses, it is commonly eaten on 
crackers and bread. Pinot noir is a recommended wine to accompany this cheese. It was also 
typical in Spain and Latin American countries where it was considered a delicacy. It is the most 
common cheese used in the popular Czech snack ‗smažený sýr.‘ 

Thanks to John Patterson, who searched internet 
 

 
Verschillende betekenissen van ‗kalf‘ 

 

Van schilders die snijden en een kalf in het Kozijn 
Als je een schilder vraagt of hij in één streek recht kan schilderen (bijvoorbeeld het kozijn langs 
een raam) dan kijkt hij je wat vreemd aan en dan zal hij zeggen: ―jawel, je bedoelt we snijden het in 
één keer‖. En als je met een timmerman praat over de dwarsbalk in het kozijn dan kijkt hij je aan 
en dan zal hij zeggen, ―O je bedoelt het kalf in het kozijn‖. Wikipedia zegt: in zijn meest 
eenvoudige vorm bestaat een kozijn uit twee stijlen (een linker- en een rechter stijl) en twee 
dorpels (een onder- en een bovendorpel). Een tussendorpel wordt ook wel kalf genoemd. Een 
kozijn is een onderdeel van een wand of gevel, zonder dragende en constructieve functie. 
Wanneer de muuropening te breed is, zal een latei boven het kozijn worden aangebracht, om de 
krachten op te nemen die anders het kozijn zouden beschadigen. Een ontlastingsboog heeft 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(bouw)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorpel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalf_(bouwkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muur_(bouwsel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontlastingsboog
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dezelfde functie als een latei, de krachten opnemen en doen afvloeien op de muurdammen naast 
het kozijn. Voor de meesten van ons heeft het woord kalf inderdaad maar één betekenis, een 
‗jong rund‘ maar er is meer en dat is vaker het geval. Bijvoorbeeld voor de Vlaamse inwoners van 
de neder-landen is een kozijn een ‗neef‘ en voor de Filistijnen uit de tijd van Simson was het kalf 
de vrouw Delila, zoals beschreven in het stukje hiervoor.  

 
Adres 

West Breukelderweg 37  

Plaats 
Bennekom  

Locatie omschrijving 
boerderij staat met de achterzijde naar de kruising van de 
Bovenbuurtweg en West Breukelderweg  

Oorspronkelijke Functie 
boerderij  

Type 
hallehuisboerderij  

Kadastraal Perceel 
Bennekom C 2120  
Redengevende Omschrijving  
INLEIDING: De boerderij Havesteyn is een hallehuisboerderij, volgens een opschrift op de achtergevel gebouwd 
in 1792. De toepassing van drieklezoren in het metselwerk, het steenformaat en het formaat van het venster duiden 
op een datering van na 1700, waarschijnlijk 1750-1800, een bevestiging van de op de boerderij vermelde datum. De 
boerderij staat met het achterhuis naar de kruising van Bovenbuurtweg en West Breukelderweg. Het interieur bevat 
oorspronkelijke gebintconstructies en een voorhuis voorzien van kastenwand, heerd, kelder/opkamer enz. 
OMSCHRIJVING: Hoofdvorm en dak: Hallehuisboerderij, uitgevoerd in baksteen en voorzien van een rieten kap 
met wolfseinden. De boerderij staat met het achterhuis naar de weg gekeerd. Er zijn rechte ankers toegepast. 
Gevels: De voorgevel bevat van links naar rechts: een klein venster; een deur met geprofileerd kalf, kozijn met 
duivejager en bovenlicht; een venster (vorm van een vijftien-ruits venster; tegenwoordig een gewijzigd zesruits 
schuifvenster); een klein venster. De dakrand wordt doorbroken door een venster waarvan de oorspronkelijke 
(kleinere) afmetingen nog in het metselwerk zichtbaar zijn. De achtergevel, daterend van 1900-1925, heeft een 
symmetrische indeling met centraal dubbele deeldeuren onder korfboog geflankeerd door boogvensters en 
staldeuren onder segmentboog. Bovenin is een luik aangebracht met het opschrift 'Havesteyn 1792'. Langs de 
linkerzijde is een stal aangebouwd (1900-1925; iets jonger dan de achtergevel). Interieur: Het voorhuis bestaat uit 
een keuken die toegang geeft tot de kelder-opkamercombinatie, een gangetje (dat naar het achterhuis voert) en de 
heerd. De kelder is toegankelijk via een schuin geplaatst luik met daarop een trappetje dat naar de opkamer voert. 
De opkamer bevat een gedeelte van een oude bedstede. Een en ander is nog authentiek, inclusief de gehengen. Ter 
plaatse van de linkermuur van het gangetje bevindt zich een staander van een verzaagd gebint (ter plaatse van de 
verdieping nog wel aanwezig). De heerd heeft een schouw met geprofileerde balk en betegeling met schildpad- en 
witte Makkummer tegels. Rechts is een bedstede- en kastenwand aangebracht, voorzien van lisenen en een 
kroonlijst. De bedstede heeft een toogvormige opening. Rechts daarvan zijn twee dubbele deuren aangebracht met 
panelen en profilering in Lodewijk XVI-trant. Boven de kroonlijst bevindt zich de oorspronkelijke beschildering in 
imitatie-mahonie. Het geheel van schouw en kastenwand stamt uit de bouwtijd. Het achterhuis bevat vier 
gedeeltelijk gewijzigde ankerbalkgebinten. Tezamen met het voorhuis zijn er dus vijf gebinten. Het middelste heeft 
een gehakt telmerk III. De gebinten zijn van eikenhout, behalve de laatste, die in populierenhout is uitgevoerd. De 
kap heeft rondhouten sporen. 
OVERIGE INFORMATIE: Bouwhistorische gegevens: Vriend.med. L.H. Boot (Ede); Kad. perceel: C 2120 te 
Bennekom. 
MOTIVERING: De boerderij Havesteyn, in of omstreeks 1792 gebouwd, is van algemeen belang vanwege: 
- schoonheid, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met gave hoofdvorm, voor- en achtergevel en 
interieurelementen (scheiding voor- en achterhuis; gebinten; opkamer/kelder; schouw; bedstede- en kastenwand); 
een soortgelijke kastenwand is een in Ede zeldzaam verschijnsel; 
- cultuurhistorie, vanwege de plaats in de agrarische geschiedenis van Bennekom en vanwege de markante ligging 
nabij de kruising Bovenbuurtweg-West Breukelderweg. 
 

Gulden Sporenslag, Hollanders, Walen en wie zijn Wij? 
Als Hollander mag je soms wel denken dat je wereld bij de zuidergrens stopt. Van die aard ‗dit is 
het station van Roosendaal. Voorbij dit punt is het België met als eerste stop Essen, op eigen 
risico.‘ Natuurlijk is dit een grap, jullie weten perfect, Conny en Henk, dat na Roosendaal er geen 
afgrond is, maar daar (in het Zuiden) leven mensen die een gelijkaardige taal gebruiken, met 
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weliswaar kleine verschillen, die soms tot verwarring kunnen leiden en voor mensen die graag een 
onderscheid maken, spijtig genoeg, ook tot spot en onbegrip. 
Vlamingen (ongeveer 6 miljoen mensen) spreken anders, maar er bestaat inderdaad een academie 
die de Nederlandse taal gelijk promoot in beide landen/streken. Vlamingen hebben wel de 
neiging (tenminste mensen van mijn leeftijdklasse) om wat meer ‗klassiek‘ te praten. Misschien 
ook omdat we in een land met andere talen geconfronteerd zijn, Frans en ook in mindere mate 
Duits in het Oosten. Jullie zijn dan ook wat vrijer en kunnen je taal ‗kneden‘ en zeer levendig 
maken. In mijn jeugd, leerde ik dus zo ABN wat ‗Algemeen Beschaafd Nederlands‘ betekent. Dit 
hield dus in dat wij nog niet tot de beschaving behoorden! Maar, ik mag je geruststellen, 
ondertussen (oef !) is dat wel erkend en mijn kinderen mogen nu AN leren want ‗diene B‘ is 
weggelaten. Met dit wil ik wijzen op identiteit. Maar zijn de Vlamingen ‗zuiver‘? Grote vraag die 
kan leiden tot lijden en … soms tot Leiden! 
Hier een verhaal uit de familie van mijn moeder die ‗De Walsche‘ heette. Die naam is afgeleid van 
‗de Waal‘, de persoon die uit Wallonië kwam, dus het nu Franssprekend gedeelte van de 
Zuidelijke Nederlanden. Vroeger spraken ze daar ook plat dialect ‗Waals‘. Diene voorouder was 
soldaat van de Graaf van Namen (Wallonië) ten tijde van de Guldensporenslag9 (anno 1302), een 
gevecht dat plaats vond in de buurt van Brugge (Vlaanderen). De Bruggelingen hadden genoeg 
van de Franse aristocraten die het land en de stad bezetten. Ze waren geleid door ridders; vandaar 
die gulden sporen. Maar de Bruggelingen kregen hulp van de voornoemde Graaf van Namen en 
gooiden die ‗Franskiljons‘ buiten! In die tijd was het de gewoonten tussen graven vaandels uit te 
wisselen (een beetje zoals bij de Rotary), maar toen ging de drager mee. Zo belandde mijn 
voorouder in Vlaanderen en de kans bestaat (verbeelding?) dat sommige van zijn nakomelingen 
Reformisten waren en ooit onder de Spaanse Furie naar het Noorden van wat men toen de 
Nederlanden noemde, moesten vluchten, als ze tenminste konden ontsnappen aan de 
moordpartijen. Deze achtervolgingen georganiseerd door de Spaanse bezetter legt immers uit 
waarom Vlamingen meer katholiek zijn dan in Noord Nederland, het Nederland van nu dus. 
Gek, ‗hein‘, hoe dat de zaken kunnen evolueren. Ondertussen met alle spelletjes met de Fransen 
bleef een stuk van het Graafschap Vlaanderen aan Frankrijk hangen (streek van Dunkerke, Calais 
en zo) en zijn er zelf Fransmannen die Koevoet heten, stel je voor! Je mag je voorstellen hoe ze 
dat ginder uitspreken ! Dit alles om te zeggen, Conny en Henk, dat het allemaal een beetje het 
zelfde potje nat is en dat alles verweven is. En per slot van rekening, wij kwamen blijkbaar 
allemaal van Afrika en stammen wij van tante Lucie af. Laat ons dan maar Neder(land )-ig en 
menslievend zijn. Groetjes en veel geluk 

Den Erik [Thys] van Antwaaâaarpen 

De Johannieter Orde 
De Johannieter Orde, genoemd naar Johannes de Doper ‘de Ridderlijke Orde van Sint Jan‘, 
ontstond in het Heilige Land in de eerste helft van de twaalfde eeuw als voortzetting van een 
hospitaalbroederschap. Over deze broederschap: de ‗Herberg van Sint Jan‘ in Jeruzalem, werd 
rond 1048 al geschreven. Zij verzorgden zieke pelgrims die in die tijd, nog vóór de kruistochten, 
naar Jeruzalem kwamen. Hun taak was hulp bieden waar nodig en dat geldt heden ten dage nog! 
Vrome kooplui uit Amalfi (Italië) stichtten het ‗Hospitaal van Sint Jan‘. Aanvankelijk deden de 
leden van de Orde niet mee aan de kruistochten maar fungeerden ze als opvang en ondersteuning 
voor de pelgrims en de kruisridders als een soort EHBO, evenals de ‗Ridders van de Orde des 
Tempeliers‘. Later gingen ze ook zelf deelnemen aan de kruistochten want in het begin van de 
twaalfde eeuw wordt het een geestelijke Orde, bevestigd door paus Paschalis II en ze moesten 
toen de belofte afleggen dat ze het Heilige Land met hun leven zouden verdedigen.  
 

Een heel bewogen leven volgt. Rond 1300 veroveren de Moren (Muzelmannen) Jeruzalem. De 
kruisridders trekken zich terug op Cyprus en na ongeveer 20 jaar gaan ze naar Rhodos waar ze 
twee eeuwen blijven. De ridders van de Orde des Tempeliers zaten daar ook. Daar vandaan 

                                                
9 De Guldensporenslag is de slag in 1302 waarbij adel verslagen werd door boeren en stedelingen. 
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worden ze weer verdreven door de Turken. De Tempeliers waren al weg, want paus Clemens had 
die Orde opgeheven vanwege wangedrag. De uitdrukking "zwetsen, zuipen en vechten als een 
Tempelier" stamt uit die tijd. En na verdreven te zijn van Rhodos zwierven ze 7 jaren op zee en 
leefden van de piraterij. Maar dat was Karel de vijfde een gruwel en hij bood hen de soevereine 
rechten over het eiland Malta aan. Je kunt in de Sint Johns Kathedraal daar nog de marmeren 
graven van de ridders aantreffen. De kerkhervorming heeft Malta niet onberoerd gelaten en ook 
onder de ridders kwam er een splitsing. In 1350 was er in Duitsland, als onderdeel van de Orde, 
de ‗Balije van Brandenburg‘ opgericht. Deze groep kiest de zijde van de Reformatie en handhaaft 
de naam ‗Johannieter Orde‘ terwijl de katholieken zich naar het eiland ‗Maltezer Orde‘ noemen. 
Op Malta was het ‗Maltezer Kruis‘ ontstaan: 4 gelijke armen, uitlopend op 8 punten, de 8 
zaligsprekingen voorstellende. Men besloot, ondanks de splitsing, beide het Maltezer Kruis te 
handhaven. Als Napoleon in1798 Malta verovert verlaten ze allen het eiland weer. De Johannieter 
Ridders naar het noorden en westen en de Maltezer Ridders veelal naar het oosten; zij komen 
uiteindelijk in Rome terecht.  
 

 
Links het Johannieter kruis naast het logo van PCSMG (later opgegaan in Opella) op de Zuid Veluwe aan een huis 

op het land van een Johannieter Baron. Midden het schild van de Nederlandse Johannieters aan hun kantoor in Den 
Haag en rechts de reddingboten op het Duitse wad worden gerund door de Johannieter (‗Maltezer‘) orde. 

 

De Johannieters en het Bennekom van 2010  

Wie zijn die vrijwilligers dan, want alle leden van de Orde moeten vrijwilligerswerk doen in een erkende organisatie. 
Dat kan met het hoofd zijn (bestuurlijk b.v.) of met de handen (vakantieweken), dat maakt niet uit. In 1975 werd er 
een werkmaatschappij ‗Stichting Werken‘ opgericht die in 1977 samen is gaan werken met de ‗Ridderlijke Duitse 
Orde Balije Utrecht‘ en later ‗Johannieter Hulpverlening‘ is gaan heten. Deze organisatie heeft een zelfstandige 
functie, maar blijft verbonden met de Orde. Deze organisatie is actief in het werven en ondersteunen van 
vrijwilligers in verzorgings-, zieken- en verpleeghuizen. Ook verzorgt ze o.a. vakantieweken voor gehandicapten. Je 
kiest zelf ook niet uit dat je Johannieter hulpverlener wilt zijn, maar omdat je vrijwillig in een bepaalde organisatie 
werkt, word je dat automatisch. Zo kun je ook werken voor het Rode Kruis, de Zonnebloem of de U.V.V.  
Momenteel zijn er een kleine 4000 vrijwilligers werkzaam als Johannieter hulpverlener in Nederland en ieder jaar op 
de Ridderdag wordt er één van deze vrijwilligers onderscheiden met de Eremedaille van Sint Jan. In 2001 viel mij de 
eer te beurt want ook in Bennekom is de Orde altijd zeer actief geweest. In 1917 werd het ziekenhuis Bethanië in 
bruikleen gegeven aan de Commanderij van de Orde en omgedoopt tot Johannieter Ziekenhuis. In 1938 werd het 
ziekenhuis verplaatst naar de Edeseweg, omdat men het pand ‗Oud Vossenhol‘ kon kopen. In 1954 opent prins 
Bernhard het ‗Streekziekenhuis‘, in 1966 de ‗Breukelderhof‘ en in 1973 de ‗Halderhof‘ Vanwege de komst van het 
Streekziekenhuis verviel de functie van ziekenhuis voor Oud Vossenhol en vanaf 1963 werd het gebruikt voor 
verzorging van volwassen lichamelijk gehandicapten. De overheidsnormen werden echter steeds groter en in 1983 
werd er een nieuw ‗Vossenhol‘ op de Johannieterlaan gebouwd. Het oude pand werd verkocht en voor dat geld 
werd o.a. het Johannieter Opvanghuis op de Pasteurlaan gebouwd. Ook dat huis werd in 1985 door prins Bernhard 
geopend. En om het verhaal rond te maken is in 1997 ook het ‗Janshuis‘ in Ede, als onderdeel van de Johannieter 
Opvang door (wie anders dan) prins Bernhard geopend. De Bennekomse instellingen hebben inderdaad iets met het 
koninklijk huis. In het jaar 2000 is prins Willem Alexander incognito op bezoek geweest bij de Johannieter Opvang 
en heeft hij, zowel in het Opvanghuis op de Pasteurlaan als in het Janshuis in Ede, gezellig een kopje thee(in 
Bennekom) en een glaasje fris (in Ede, alcohol is daar verboden) met ons in de huiskamer gedronken. Ook wilde hij 
de fietsen zien die we een jaar eerder van hem hadden gekregen: 3 voor het Opvanghuis en 2 voor Soloplus. En er 
is veel gelachen. Het was heel ontspannen en gezellig. 
 

Van de Johannieter Orde is er al 7 eeuwen ziekenzorg/verpleging in Utrecht. In 1250 werden de 
Johannieter Ridders in Utrecht voor de keus gesteld: óf op kruistocht óf zieken verzorgen. Men 
koos voor het laatste en zo ontstond het Catherijne Gasthuis. Dit voegde men later samen met 
het Kloostercomplex Vredenburg. In het jaar 1565 is men verhuisd en werd het Karmelietessen 
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Klooster. Dat is nu het Catherijne Convent. Op de gevelsteen die nog stamt uit 1565 staat: ‘Noso 
Comium Reëp Traaiect’ of te wel: ‘Onze gemeenschap is opnieuw op weg’. In 1909 krijgt Nederland naar 
aanleiding van de geboorte van prinses Juliana een eigen Kapittel: ‗Commanderij Nederland van 
de Balije van Brandenburg‘ en prins Hendrik wordt landscommandeur. Dit jaar (2009) is dan ook 
op feestelijke wijze het 100 jarig bestaan gevierd. Na de oorlog wilde men los van Duitsland en 
werd de zelfstandige ‗Johannieter Orde Nederland‘ bij koninklijk besluit opgericht met als 
landscommandeur Z.K.H. Prins Bernhard. In 1991 werden de eerste dames toegelaten en men 
spreekt nu van de Johannieter Dames en de Johannieter Ridders.  
 

Wil men vandaag de dag toetreden tot de Orde, dan moet men van adel zijn (zowel vader als 
moeder!). Men moet het protestants christelijk geloof aanhangen, van onbesproken gedrag zijn en 
men moet ‘hulp bieden waar nodig’. Arbeid adelt---Adel arbeidt. Jaarlijks wordt rond 21 juni (de 
naamdag van de apostel Johannes) de Ridderdag gehouden. De leden van de Orde komen dan bij 
elkaar in het Slot Zeist. De dag begint altijd met een dienst in de kerk van de Broedergemeente 
(tegenover het Slot) en daar worden de nieuwe leden bevestigd door het afleggen van een belofte, 
wat o.a. inhoudt zich in te zetten voor de naaste. Zij krijgen dan de Ordetekenen opgespeld. 
Daarna worden leden van de Orde die zich bijzonder hebben onderscheiden tot Ridder geslagen 
en zij krijgen de cape omgeslagen met het Maltezer Kruis. Tot slot wordt de Eremedaille van Sint 
Jan uitgereikt aan één van de vele vrijwilligers die voor de Orde werken. 

Joke Lam 

 
Friezen, Waddenmensen en Menisten 
Eens stond ik met Mexicaanse menisten op de Afsluitdijk. Ik had de tijd met opzet zo gekozen 
dat het eb zou zijn, zodat ze iets van het Wad zouden begrijpen. Hun verbazing en onbegrip 
verbaasden mij. Maar natuurlijk: zij verwachtten grote pompen te zien en wild hoog water tegen 
de waddenkant van de dijk. Wat ik hierna voor jullie schrijf kon ik hun toen niet één-twee-drie 
uitleggen, net zoals ik jullie nu niet even snel wil beschrijven hoe deze menisten leven, met hun 
zwarte hoofddoekjes, in hun verre Mexico en daarvóór in Canada, hoe ze van Siberië trokken 
naar het noordoosten van China en toen dóór naar Brazilië, hoe ze leefden in de Ukraïne, bij 
Danzig (wat toen nog geen Duitsland was en geen Polen) en nog eerder in de lage landen bij de 
Noordzee: ons Fryslân van 500 jaar geleden, achter de dijk van nu. 
Ruim 150 jaar geleden (in 1848) rekende Thorbecke‘s grondwet definitief af met de laatste resten 
van traditioneel Frysk bestuur: de Grytman werd burgemeester, van familie naar gekozen. In 
1498, precies 350 jaar eerder, verwierf hertog Albrecht van Saksen bij keizer Maximiliaan van 
Habsburg het recht om de noordelijke lage landen te koloniseren. Hij mocht o.a. de nieuwe 
kwelders van het Bildt beheren en hij werd geacht een centraal bestuur te vestigen in de 
verscheurde Frieslanden, toen nog geen Nederland en geen Duitsland. Nu wordt de Duitse 
autoweg van Oberhausen naar Emden deels door Nederland betaald, dit wordt een verhaal over 
de dynamiek van leven in grensgebieden! 
 

 
Een oud daglonerhuisje onder aan de waddendijk bij Kimswerd. Dat is vlak bij de plek waar Greate Pier rondliep die 

vocht tegen de Saksen en Karel V, ook vlak bij de plek waar Menno Simons besloot zich af te scheiden van de 
Roomse kerk. Rechts, Thorbecke op het stationsplein van Zwolle, uitkijkend over de rotonde en het standbeeld 

betaald door o.a. ABN-Amro in beter tijden. 
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In mijn bijdrage voor jullie boek wil ik proberen de sociaal-geografische achtergrond te 
beschrijven van wat sommigen Friese vrijheid noemen, een historie waarin onze Mexicaanse 
Meniste vrienden mede wortelen. Ik probeer door jullie oogharen te kijken om te ontdekken hoe 
denk- en leefwijze deels worden bepaald door leefomgeving: ‗ecologie‘ in mijn taal van nu. Zo 
kijk ik naar verhaal, ruimte, samenleving en mensen. 
Men zegt dat ongeveer 15.000 jaar geleden de Noordzee een koude noordse toendra was. 
Sindsdien is de toendra duizenden kilometers noordwaarts getrokken. Met het smelten van het ijs 
en misschien wel het zakken van de aardschol trok de Noordzee zuidwaarts, bij de flauwe kust 
omhoog.  
Vanaf de harde en steile kust bij Esbjerg in het Noorden en Duinkerken in het zuiden 
ontwikkelde zich een overgangsgebied tussen water en land, deels delta, deels estuarium. In een 
delta is de rivier sterker. In een estuarium is de getijdenwerking sterker en is de schepping niet af: 
er is geen duidelijke scheiding tussen aarde en water. Daarom stond ik bij eb op de afsluitdijk, aan 
de oever van het Wad. Westelijk aan de monding van de Engelse Thames, oostelijk aan de 
monding van de Poolse Weichsel en overal elders in de wereld zijn dergelijke kusten waar 
niemand echt de baas is. Je kunt geen boer zijn op een vast erf. Het heeft geen zin koning te zijn 
van een land zonder boeren. Slechts vissers, jagers, herders, seizoenboeren en handelaren kunnen 
er leven en die leven volgens andere wetten. Vanuit het zuiden groeide een duinenrij als 
natuurlijke markering tussen zee en land (ik kan niet zeggen hoe dat heeft kunnen gebeuren). 
Vanaf het noorden ontwikkelde zich een groot estuarium als ‗on-begrenzing‘ tussen zee en land, 
waar de vloed twee keer daags met een dun laagje slib bouwt aan hoge kweldergronden waar 
stormen en springtij onvoorspelbaar maar zeker grote gaten in slaan. De duinen en kwelders 
worden niet alleen van buiten doorbroken door de zee, maar ook van binnen door de rivieren. 
Tussen de doorbraken en achter duinen en kwelders ontwikkelt zich een zoet en brak moeras. 
Holland ontwikkelt zich aan de doorbraken van Schelde en Maas. Fryslân ontwikkelt zich tussen 
Rijn, Vecht (Flie, Flevo) en Eems. Oost Friesland ontwikkelt zich aan de Weser. Bremen en 
Hamburg ontstaan op steile oevers veilig landinwaarts. Noord Friesland is een verhaal apart, 
praktisch zonder achterland. Esbjerg is een vissersplaats met de zee als voornaamste erf. Eigenlijk 
is ook Groningen met Ommelanden een verhaal apart, waar alle waterwegen samenkomen bij de 
stad, knooppunt aan het einde van de Hondsrug, met directe toegang tot het Münsterse waar 
sinds de dagen van Ljudger de bisschop zetelt. Mijn meniste Mexicaanse vrienden komen 
oorspronkelijk vooral van tussen Rijn en Weser. Dat gebied staat bij Karel V, de Franse 
monniken, de Vikingen, Karel de Grote, de Ierse monniken en de Romeinen bekend als 
ontoegankelijk, koud, nat, onzeker en zelfs gevaarlijk. Afgezien van enkele hogere plekken 
(Steenwijk, Gaasterland, Texel,) is het nooit zeker waar na de winter de rivieren en de kreken 
zullen vloeien (ik kan niet zeggen hoe al die kleinere hoogtes zijn ontstaan waarop de vele terpen 
zijn gegroeid en opgebouwd). 
 

 
De huidige neder-landen als uitvloeisel, met veel plek voor de ‗waddenmens‘ en  

vrije denkers als bewoners van de franje! 



 

79 

 

 
Op deze onzekere gronden met hun onaangename klimaat leefden seminomaden van vruchtbare, 
wild- en visrijke plekken, buiten het bereik van een centrale overheid, zoals die zich voor het eerst 
echt ontwikkelde onder de Romeinen. Ik noem hun ‗Waddenvolk‘. De laatste Friese grytmannen 
kenden de eigenaardigheden van dit volk. Ze hadden steeds weer te maken met de zee, als 
permanente tegenstrever. Al naar gelang het jaargetijde en de zee kende dit ongeregelde volk haar 
eigen regels en trok ze haar eigen grenzen. Na Thorbecke zijn we even gaan denken dat we zelfs 
aan de zee een grondwet en territoriale grenzen zouden kunnen opleggen: zo ben ik althans 
opgeleid en jullie mogen voor de volgende generatie beschrijven hoe dat verhaal zich verder 
ontwikkelt. Waddenvolk zal altijd en overal gevonden worden. 
 

Ik ga nu stappen maken, vanaf een vage Keltische en Germaanse oermythe, tot het eerste en 
onverwachte begin van de ‗Republiek der Verenigde Nederlanden‘, op de grens tussen Franken, 
Habsburgers en de zee, dus in de tijd dat onze Mexicaanse vrienden verhuisden naar de Weichsel. 
Toen moesten grote delen van west Europa nog eeuwen van absoluut en verlicht koningschap 
doorstaan. 

500 voor Christus Vanaf vijf eeuwen voor algemene jaartelling zijn er duidelijke sporen van 
bewoning. Nazaten van hunebedbouwers komen van de arme droge Drentse gronden naar het 
natte en vruchtbare wad. ‘s Zomers weiden ze vee op de kwelders, vanaf de veilige hoogtes zoals 
Pop en Ciska‘s ‗Middag-Humsterland‘10 ongeveer zoals Zwitserse boeren ‘s zomers de Alpen 
intrekken met hun vee. Deze vroege bewoners kennen de paden door de hoge heidevelden en de 
lage moerassen waarin het aflopende regenwater de zee ontmoet. Ze hebben hun eigen mores en 
wijsheid. Een Friese vriend van mij met boerenachtergrond in de ‗Wouden‘, vertelde dat zijn 
vader nog recht had op gaasgronden aan het wad. 
Het jaar nul: In de jaren van Asterix, Caesar, Cleopatra en Jezus wonen er permanent mensen op 
natuurlijke hoogtes aan de onzekere en vruchtbare waddenkust. Ze reizen dan al makkelijker over 
zee dan over land – als het zomer is. In de winter komen ze de terp niet af en de moerassen niet 
door. Vanuit het hogere zuidelijke land komen de Romeinen op bezoek, voor handel/belasting in 
huiden, voor jonge soldaten, of voor doortocht om barnsteen te halen uit Scandinavië. Ik begrijp 
dat de Frisii en de Romeinen meer handel hebben gedreven dan oorlog gevoerd. Er zijn vroege 
Friezen in Rome gesignaleerd en Romeinen in Friesland. Eens, zo vertelt men in Fryslân, komt 
een Romeins legeraanvoerder vragen om doorgang naar zee, om de Chauken in de rug te kunnen 
aanvallen en om de Elbe te veroveren als noordoostelijke natuurlijke grens van het Romeinse 
Imperium. Maar na de slag bij het Teutobuerger Woud, aan de bronnen van de Weser, trekken de 
Romeinen nooit echt verder dan de Limes: hun route van versterkingen langs de Rijn en meer 
zuidelijk de Main en de Donau. Noordelijk en oostelijk is het gewoon te gevaarlijk, en er is te 
weinig te halen in het barre klimaat op de onzekere geografie. 
300 na Christus. De echo van de eerste Frisii verstomt in het rumoer van massale en algemene 
volksverhuizingen, mogelijk een antwoord op het verval van het Romeinse imperium. De 
Angelse Saksen trekken verschillende malen de zee over naar het Engeland dat ze kennen van de 
Romeinse verhalen, om eindelijk, rond de Wadden van het Thames-estuarium hun plek te 
vinden. Anderen blijven achter op de Friese Wadden. Niemand kan nu vertellen waarom de 
Friese naam al deze beweging overleeft.  
450 na Christus. Er komt rust op de oude terpen aan het noordelijke Wad. Ik kan niet zeggen 
waarom. Het is wel zeker dat de volksverhuizingen mentaal geografisch grote vensters hebben 
geopend naar de zee. De nieuwe generatie Friezen kent ook weer boeren en vissers. Om te vissen 
ga je varen en als je vaart kun je handelen. Er gaat wol en linnen mee op reis naar verre zeeën en 
stroomopwaarts van lange en traagstromende machtige rivieren in het binnenland, van de 
Angelse kust tot in Scandinavië, Rusland (Wolga), Bohemen (Elbe) en de Pfalz (Rijn). Er komt 

                                                
10 Zie hoofdstukjes over Pop Gaaikema, over Aduard, de slag bij Noordhorn en over landaanwinning 

Lauwerszee,  
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zout, hout en wijn terug. Goed hout is handig om te bouwen, want bij de Wadden woont men 
onder plaggendak op kleine kromme stammetjes. En passant vechten Friese zeelui mee in 
plaatsen als Barabala, aan de zijde van bevriende stammen, in de kluwen van wat later bekend zal 
worden als het Vikingvolk. Anderen brengen geruchten thuis van een vreemde God, ergens in 
het geïsoleerde Ierland of Noord Engeland, of ver zuidelijk bij de Frankenkoning Clovis. 
600 na Christus. Vooral vanuit het Keltische(!) Ierland en het vrije Noordelijke Engeland groeit 
het vermoeden van andere goden, of zelfs één God of Keizer(?). Zachtmoedige mensen als 
Willebrord de Ier maken naam als mens onder de mensen. Vanuit een vrije kloosterlijke 
familietraditie versterkt hij lokale netwerken als alternatief voor elkaar concurrerende clans. Hij 
balanceert de opkomende macht van de Frankische kerk en koning enerzijds en de Friese 
hoofdman/koning anderzijds. Hij wordt de eerste zendeling met pauselijke opdracht in Friesland, 
bisschop van Utrecht, vlak bij koophaven Dorestad (waar de bovenloop van de Rijn overgaat in 
de delta van de benedenloop). Dorestad zal verzanden, maar eerst passeert nog de Engelse 
Bonifatius, die veel meer in de geest van de Frankisch-Romeinse traditie probeert de kerk te 
vestigen als hiërarchie en keizerlijke organisatie. Een vrijheidsmythe rondom de moord op 
Bonifatius ligt voor de hand: waarom hij wel en Willebrord niet? Ook een religieuze mythe ligt 
voor de hand: was Willebrord een vroege Menno? Ik ben meer geboeid door de ligging van 
Utrecht, aan de linker oever van de IJssel, rechter tak van de Rijndelta, dus voor controle van het 
latere Overijsselse Friesland écht aan de verkeerde kant. 
 

 
De wereld van Menno Simons, dorpen en steden op terpen zoals links Emden, een stadje in oost Friesland dat deel 

was van de Friese neder-landen; en rechts ‗een eenvoudig geloof‘, uitgedragen door wat tegenwoordig de 
doopsgezinden zijn. 

 

800 na Christus. Karel de Grote heeft een keizerlijke visie voor één groot Europa onder 
Frankische kroon. Zijn vader en grootvader vochten in het zuiden de opkomende Mosselman 
terug. Hijzelf bevestigt de zuidgrens, over de Pyreneeën en voorbij Rome. In Friesland vertellen 
sommigen dat Rome namens Karel is ingenomen door dappere Friese bond(!)genoten en dat 
dezen daaraan hun zogenaamde ‗Karelsprivilege’ danken waarin hun vrijheid zou zijn vastgelegd. 
Een delegatie van Friezen en Joden reizen met vredesgiften naar de kalief van Bagdad, heer van 
Arabieren. De Friezen hebben laken, de Joden hebben de netwerken. Volgens betrouwbare 
berichten keren ze terug met een olifant en een soort horloge voor Karel.  
Van het Karelsprivilege bestaat slechts een mythische herinnering. Het is mogelijk zo gegaan; 
Karel de Grote slaagt niet geheel aan de oostgrens (weer die Elbe). Hij levert hevig slaag met de 
Saksen. Hij wint omdat de hoofdman zich overgeeft, maar hij wint niet omdat vele vrije Saksen 
van hem vandaan vluchten, verder naar het oosten en mogelijk naar de Vikingen in het Noorden. 
Zeer waarschijnlijk Karel zelf, maar zeker zijn kleinzoon Lodewijk ziet die Vikingen voor het 
eerst, ergens vanaf de Friese kust (mogelijk ook Dorestad of Vlaanderen). Hij beseft dat het beter 
zou zijn een buffer te vormen dan oorlog te voeren en hij laat de Friezen de vrijheid onder 
belofte dat ze het Rijk verdedigen! Hoe dan ook, het ellendige Friese moeras blijkt een nuttige 
barrière. Ook de Friezen winnen wel en ze winnen niet. De Frankisch feodale (keizerlijke) 
organisatie krijgt geen kans aan het wad. Hoe zou dat ook moeten worden geadministreerd als 
eilanden voorturend vasteland worden en vasteland voortduren eiland? Maar door die vrijheid 
delen ze niet in de Karolingische zegen. Hun zeevaart legt het af tegen de brute Viking. Nog vele 
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eeuwen zullen ze zich ontwikkelen buiten het bereik van Roomse feodaliteit en de keizerlijke 
kloosters, in de schaduw van hun eigen oude waarden.  
1000 na Christus. Frankische koningen bouwen forten en burghen tegen de Vikingen; Souburg, 
Middelburg en zelfs een Burgh op wat nu Texel is. De Friezen, met inmiddels gehalveerd 
territorium, overleven op zichzelf, zoals ze leven met de aanvallen van de springvloed. De 
Vikingen komen tot rust in hun groeiende koloniale rijk. Hun vrouwen worden moe van het 
vechtende nomadenbestaan en zijn liever boerin of heerenvrouw.  De overlevende Friezen 
krijgen weer kansen maar ze staan ook voor nieuwe uitdagingen. Hun gronden blijven 
vruchtbaar. Het water stijgt; ik kan niet zeggen waarom maar misschien ook wel omdat het land 
wordt afgegraven. Metersdikke veenlagen gaan op in rook. Witveen wordt verbrand om zout te 
winnen. Zwartveen blijkt goede brandstof voor keizerlijke kloosterhaarden. Geregeld brandt men 
een laag af om de nutriënten te concentreren voor betere oogst.  
 
1200 na Christus De Allerheiligenvloed heeft een gat geslagen tussen wat we nu Fryslân noemen 
en West-Friesland. Dat gat noemen we nu Zuiderzee of IJsselmeer met aan de andere oever 
Medemblik, Almeire en later Opperdoes De afwateringslogica verandert drastisch. Het nu 
Hollandse West-Friesland en het nu Friese Westergo stromen minder direct af naar de kust maar 
juist naar de Zuiderzee. Het IJ stroomt niet meer bij Bakkum in de Noordzee maar bij Pampus in 
de Zuiderzee. Ook de Marne bij Bolsward loopt uit in de Zuiderzee, weg van de dichtslibbende 
Middelzee. De toenemende macht van de zich nu Hollands noemende Frankische graven wordt 
‗natuurlijk‘ gekeerd door de Zuiderzee. Fryslân kent ook geen heiligdom zoals de Willebrordkapel 
bij Heiloo, als legitimatie voor grafelijke invloed. Fryslân blijft weer vrij, verlaten, of 
teruggeworpen op zichzelf; een ontoegankelijk mengsel van eilanden, kreken en meren. Het is 
één van de ‗vrije‘ Friese landen, van Zuiderzee tot Weser, die elkaar vinden in landdagen bij de 
Upstalsboom nabij Rahe-Aurich, als een soort federatieve vergadering waar hoogstens die zaken 
worden besproken die echt samen moeten worden opgelost.  
 

  
De Friese landen en oude roem 

 

De zee en verre kusten (nu de Hanze) is het centrum van hun wereld. Hun Reichsunmittelbarkeit 
is verschillende malen bevestigd door de verre Habsburgers, uit zwakte of opportunisme. 
Formeel komt dat er op neer dat men directe toegang heeft tot de Roomse keizer: er is geen 
landheer en praktisch geen centrale macht. Er zijn bisschoppen, maar ze hebben de geschiedenis 
en de geografie tegen. De landwegen naar Utrecht, Münster en Bremen reiken niet tot de zee 
waar de mensen wonen en dromen van zichzelf en hun dagelijkse overleving. In dat vacuüm 
bloeit een nieuwe generatie vrije kloosters op, tussen de hoge kwelders en de rijke venen. Het zijn 
hardwerkende ordes die hier afgelegen en onbelemmerd vrij zoeken naar een alternatief voor de 
corruptie van het oude Rome en haar strijdende Pausen. Zowel Norbertijnen als Cisterciënzers 
komen van Avignon, als het ware uit de schaduw van het kasteel van de tegenpaus en zeker ook 
in de schaduw van het armoededispuut zoals dat wordt getekend in ‗de naam van de roos‘11. De 

                                                
11 Het boek van Umberto Eco dat populair was in de jaren 1980/90. 
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interne verdeeldheid van het z.g. ‗westerse schisma‘ laat deze ‗protestanten‘ de ruimte op eigen 
wijze contact te maken met de oude Friese landen. Er is turf in overvloed en in de ontginning 
komt ruimte vrij voor innovatieve landbouw. De bovenlaag van de bevolking is welgesteld en 
kosmopoliet. Deze Hoofdeinden en Burghouders vechten mee in de kruistochten. Ze maken 
bedevaarten naar Jeruzalem. Ze ontdekken kloosterscholen en vroege universiteiten. Ze zijn er 
klaar voor om met de nieuwe kloosterlingen een nieuwe bovenlaag te vormen, ongehinderd door 
de oude feodale traditie. Het Cisterciënzer klooster Ihlow, bij Rahe, wordt zelfs beheerder van de 
Upstal. 

 
Het oost-friese wad en iets hoger op het land (bij Aurich) de plek waar de Friezen eens in het jaar vanaf ca 1300 bij 

elkaar kwamen om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. 
 

1400 na Christus. Net als het Gelderse en Hollandse wordt Friesland zo ook kwetsbaar voor uit 
de hand lopende Hoofdelingenvetes, in dit geval tussen Vetkopers en Schieringers. De naam 
Vetkopers wordt toegeschreven aan de welgestelden (ze hadden runderen om te vetweiden). De 
‗stichter‘ van de mennonitische beweging Menno Simons was een vetkoper. De naam Schieringer 
wordt toegeschreven (door één van de hoofdelingen uit die tijd) aan de minder welgestelden, die 
meer moesten ‗schieren‘ (redetwisten) bij gebrek aan materiële middelen om hun pleit te winnen. 
Anderen beweren dat de naam Schiere (grijs) is afgeleid van de kloosterarbeiders die gekleed 
gingen in grauwe gewaden. Dat is slechts leuk om over te speculeren! Het is wel zeker dat deze 
vetes deels worden beslecht door de middelen van de nieuwe tijd. Buskruit, pest, huurlingen, 
verarmende feodaliteit zijn slechts materiële momenten in een strijd van principes. Dat is wat mij 
boeit, omdat het zicht geeft op de samenleving waarin ik leef als oom en eco-architect.  
 
Enkele kernpunten in de strijd van principes. 

- menselijke waardigheid (eer) is groter dan juridische haarkloverij (geest boven wet) 
- grenzen en definities zijn tijdelijk en vaak zelfs ongrijpbaar 
- leiderschap hoort bij het leven, maar is nimmer permanent en elitair 
- de natuurlijke omgeving dicteert de basisvoorwaarden voor gemeenschapsvorming  
- zachtmoedigheid (net als broedertwist) is van alle tijd, plek en mens; ze is nimmer voorbehouden tot een enkele 

hervormer of heilige en ze is niet te vangen in grondwet of catechismus, ook niet in een Upstal-canon 
- vrijheid en diversiteit zijn als broer en zus 
- Menno en zijn vrienden spraken, in de taal van de heersende theologie, maar ze leefden in de traditie van hun 

oude intuïties  
- het is merkwaardig dat ze meer dachten in termen van overzienbare samenlevingen dan centraal georganiseerde 

structuren, in die zin kunnen vele splitsingen worden verstaan als groei 

- de toekomst is van onze tijd, niet iets wat komt, maar iets wat we vermoeden en beleven 

- evenwicht (de zee neemt en de zee geeft) 

- schaal (de kerkelijke gemeente niet groter dan de extended family) 

- ban (even apart gaan staan van de family-dwang)  

- vrijheid als macht 

- voorbestemming door geografische en historische feitelijkheden 

- avondmaal als feest- en verzoeningsmaal, na de slag of na de vloed (denk aan Asterix) 

- doop en onderwerping als een groet aan Pacha Mama 

- vete of moraal van verzwijging  
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Het Papenpad, een pad door de Zuid Veluwse bossen waarlangs de paapse gelovigen uit een protestants dorp naar 

een kerk in een naburig dorp bleven gaan, en het monument voor een man, Menno Simons, die besloot uit de 
knelling van de [paapse] traditie te gaan en zelf de Bijbel te gaan lezen. 

 
Ca 1515 Er is geen houden aan de zogenoemde vrijheid. Hoe vrij waren ze eigenlijk. Niet vrijer 
dan de koning. De koning had te maken met oorlogen en moordaanslagen. De Friese boeren 
hadden te maken met zee, wind en getijden. De macht van de koning werd beperkt door zijn 
vazallen en ambtenaren. De macht van de Friese boeren werd beperkt door het beschikbare land. 
Beiden hadden hun strategieën om hun bestaan te rekken. Doorbraak van Zuiderzee leidt tot 
verslibbing van Middelzee en nieuw land. Daar komen de boeren op af, maar ook de koning 
(hertog van Saksen), beter bewapend dan ooit. Hij voert oorlog met buskruit en huurlegers. De 
oorlog gaat ook niet tussen mentaal gelijken. De Friezen weten niet wat hun overkomt: ze zijn er 
aan gewend elkaar de tent uit te vechten, maar een vreemde koning, die kwelders komt winnen, 
belastingen gaat heffen en gedachten komt beperken hebben ze nog nooit meegemaakt. Hun 
verwarring is beter te begrijpen vanuit de verwarring die toeslaat aan de westelijke oever van de 
zelfde Atlantische oceaan, waar in naam van de zelfde Karel V de indianen worden onderworpen 
met buskruit, paarden, honden, ziekten en landloze soldaten in dienst van goudzoekers.  
 

 
De vermaningsteeg in Makkum aan de Friese kust (links). Met ‗vermaning‘ wordt de kerk bedoeld, het gebouw 

waarin de ‗menisten‘ (≈doopsgezinden) elkaar ‗vermaanden‘. Rechts een informatie bordje achter het raam van de 
‗vermaning‘ in Emden 

 

Het is 2010 en toch tot slot nog eens de Mexicanen op de Afsluitdijk. Maar ik zou in abstractie 
een dergelijk verhaal kunnen vertellen over Old Order Mennonites, Amish, of IJslanders. Mijn 
Mexicaanse vrienden van nu begrijpen niets van onze polders of de terpen van onze gezamenlijke 
voorouders. Ze werden door de vorst van de Weichsel naar Danzig gehaald omdat ze vernuftige 
en zelfstandige boeren waren die hun eigen belangen wisten te scheiden van die van de groep. Als 
het nodig was voor gemeen-schappelijk overleven dan wisten ze elkaar te vinden (in principe), net 
zoals ze enkele malen per jaar als grote familie samengeklit veiligheid zochten om hun terp, te 
midden van de woelige zee en gedragen door eeuwenoude overlevering van de semi-nomade. 
Zijn die Mexicanen Mennisten of zijn het ‗vrijen van geest‘ die door eeuwen van afgezonderd en 
semi-nomadisch leven iets van hun oerwijsheden hebben weten te cultiveren? Ik wens jullie een 
onafhankelijke geest, te leren aan bewuste ontmoeting met de onzekerheid van de vreemde, dat je 
net zo leert schateren om die gekke pompen en het droge wad als om je eigen gekke voor-
onderstellingen. 

Jaap Schiere 
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Herinnering aan Holland, van Marsman 
Denkend aan Holland zie ik breede rivieren 

traag door oneindig laagland gaan, 
rijen ondenkbaar ijle populieren 

als hooge pluimen aan den einder staan; 
en in de geweldige ruimte verzonken 

de boerderijen verspreid door het land, 
boomgroepen, dorpen, geknotte torens, 

kerken en olmen in een grootsch verband. 
de lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam 

in grijze veelkleurige dampen gesmoord, 
en in alle gewesten wordt de stem van het water 
met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. 

  

De Rijn en de gierpont 
De Rijn en de Batavieren kwamen bij Lobith ons land binnen. En de strekking van de verhalen 
over de Bataven kan best waar zijn want ook nu nog gebeuren dat soort processen waarbij rijkere 
mensen [in de neder-landen] de mede-landers inhuren om grenzen te bewaken. Dat zijn niet meer 
de grenzen tussen Holland en Gelre en de Pruis, maar tussen rijkdom en armoede, tussen 
tasjesdief en fatsoenlijke winkelier, tussen terrorist en bonafide vliegtuigpassagier. Dat deden de 
Romeinen ook toen ze Batavieren uitnodigden om mee te helpen tegen de Friezen en de Saksen! 
Ik heb sterk de indruk dat de ‗bewakers‘ in het huidige Nederland voor een groter deel uit 
allochtonen bestaan dan het gemiddelde Nederlandse volk (allochtoon en autochtoon) En, dat is 
ook zo elders in de wereld. Overal komt het Romeinse bewakingsmodel weer naar voren: 
Afrikanen vechten als moderne huurlingen voor het ‗westen‘ in Bagdad. 
 

 
De Batavenweg bij Lobith als aandenken dat de Bataven hier Nederland zouden zijn binnen gekomen, en de 

gierpont bij Pannerden, een gegraven stuk van de Rijn 
 

De Rijn vertakt zich sterk vanaf Lobith, bij het begin van de Delta, met allerlei vooral sporen van 
oude rivierarmen in het landschap. Men noemt dat (geloof ik) een sprangenlandschap vol van 
dijken en stroomruggen alsof het een kruising is tussen het beekdal landschap rond Zutphen en 
Voorst met het badkuipenlandschap van de Zeeuwse eilanden. Bij de splitsing van de Waal en de 
Rijn is de rivier zo geregeld dat pak weg 2/3e van het water door de Waal loopt, voor de grotere 
schepen, en 1/3 door de Rijn (om bij Arnhem weer opgesplitst te worden tussen IJssel en Rijn 
enz., enz. Vroeger stroomde het water dus sneller door de Rijn, en vroeger hadden we minder 
olie. Het verhaal van de kleine bootjes die je ziet op de foto is uitgelegd in de tekening van de 
gierpont. Toen er nog meer water door de rivier stroomde, toen er nog niet veel olie gebruikt 
werd en toen de reizigers nog meer tijd hadden voer de [gier]pont over met de kracht van de 
rivier. Een plank onder de boot werd zo op de stroom gedraaid dat de pont vanzelf naar de 
overkant dreef. Maar vroeger, toen stroomde de Rijn nog langs Utrecht om later bij Wijk bij 
Duurstede afgedamd te worden door de bisschop (ongeveer 1200 na Chr.). In de 16e en 17e eeuw 
lag Loevestein nog geïsoleerd en in de 9e eeuw bevroor de Rijn nog regelmatig met vele soorten 
ijs. 


