Kalenderfeesten in het Land van Lochem II

Lente-, zomer- en herfstfeesten
Van Sunte-Peter tot Allerheiligen
Dr. Everhard Jans

In dit tweede gedeelte volgen we de ontluikende natuur in het Lochemse land, die helemaal
tot bloei komt in lente- en zomermaanden, met vaak een nabloei in de zogeheten
“Krönnenzommer”, als de kraanvogels alweer wegvliegen naar betere oorden.
De herfst is de tijd van de herfsttinten, waarin de bladeren vallen. Arie Ribbers schreef in De
Stentor, dat een belangrijk kenmerk van een traditie is, dat er weinig aan verandert (rubriek
“Torenblazer”, 27 mei 2009). De moderne volkskunde denkt daar anders over en is flexibel
in het bestuderen van nieuwe tradities, zoals Halloween. De jongeren leven nu op een andere
manier dan de senioren en bepalen straks welke tradities in zwang blijven of niet. Maar als
we kijken naar het klootschieten in het land van Lochem, dat sterk in opkomst is -onlangs
werd Twente nog verslagen! - dan is er reden voor optimisme in een tijd van recessie en
bezinning op nieuwe waarden. Het leven is sterker dan de leer!
Sunte Peter
eester Heuvel uit Oolde hij Laren vertelde
zo prachtig over Sunte-Peter (22 februari)
in Oud-Achterhoeks Boerenleven, dat onvolprezen boek over het oude volksleven van de noordelijke Achterhoek: “In afgelegen streken was het
weleer gewoonte, dat op Sint-Petersdagmorgen in
de vroegte de huisheer klopte aan alle hoekposten
van woning en stal onder het opzeggen van een
bezweringsrijm, om slangen en ander ongedierte, alsmede de “suntevogel” (de wintertijd) uit te drijven.
Sint-Pieter opent symbolisch het hek van de lente en
dan moet de “stork” (ooievaar) het nest betrekken
(vgl. de ooievaarskolonie hij Gorssel). Maar een
boerenspreekwoord zegt ook: “Sint-Pieter maakt de
Brugge of hee brek ze”, dwz. na een zachte winter
begint het wel eens te vriezen.
Adriaan Buter speelde in de jaren twintig van de vorige eeuw nog een voorjaarskinderspel, dat wel gezien wordt als restant van een traditie die tot doel had
om de winterdemonen uit te drijven.
Met Sunte-Peter begint een nieuw jaar. Heuvel moest
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Uit Oud-Achterhoeks Boerenleven (H.W. Heuvel, 1928):
Verhuizen met Sunte Peter, pentekening van J.H. Persijn.
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bij Sunte-Peter denken aan een stoet van verhuiswagens (huifkarren) die uit de noordelijke Achterhoek
naar elders moesten verhuizen, vanwege de hoogte
van de pachtsom. Hij merkt terecht op, dat er geen
enkel bedrijf zo riskant is als dat van de boer (editie
van 1927). Dat is in 2009 nog veel sterker het geval!
Jan Buter
merkte in De Stentor op (13 februari 2008), dat SuntePeter verbonden is met het naderend voorjaar. Als
symbool bungelden de “snotterbellen” aan de hazelaars rond de boerenerven. De zommerrogge diende
gemaaid te worden, dat deed de boer nog met de
hand. Nu is de mechanisatie alom voelbaar en wordt
de enk voor andere doeleinden gebruikt dan eertijds.
We zien er nu vaak kleine kerstboompjes!
Klootschieten
Klein-Dochteren is met glans landskampioen Klootschieten geworden, in een duel tegen het Twentse
Tilligte in februari 2008. Er is jeugdig elan te bespeuren in het land van Lochem, met jongeren als Jarno
Krabbenborg, Henk Lunneker, Ellen Bannink en Jan
Gelder. Zowel “jongs” als “deerns” zijn actief. Klootschieten wordt wel eens gezien als een sport die een
marginaal bestaan kent. Lente, zomer en herfst zijn
natuurlijk uitermate geschikt voor een openluchtgebeuren als het klootschieten. Helaas gaat het aantal
jeugdteams wat achteruit en Albert Stokkink gaat zich
sterker inspannen voor de klootschietsport. Een jonge
Twentse, Suzan Zieverink, behaalde twee nationale
titels in Ruurlo op 15 juni 2009, op 8-jarige leeftijd!
Maar Annerie Hoffmann van klootschietersvereniging
‘t Broek behaalde in de oudste leeftijdscategorie tot
en met 19 jaar de tweede plaats op het onderdeel
straatklootschieten. Wethouder Jan Bussink van LoLand van Lochem 2009 nr. 3

chem kan er ook wat van, zoals hij aantoonde op het
Nieuwjaarstoernooi in januari 2009. Bij sommige
worpen schoten de kloten verder over de sloten: dit
is via de weg niet mogelijk! Siberië is dan stratenmaker. In Exel kon in 2008 het Nieuwjaarstoernooi
klootschieten niet gehouden worden omdat de wateroverlast te groot was. De te water geraakte kloot
was moeilijk terug te vinden. De vrouwen van KleinDochteren pakten in het Twentse Hertme de landelijke klootschiettitel. Ook de mannen van Klein-Dochteren triomfeerden over de Twentse kogelwerpers.
Dialectconsulent Arie Ribbers uit Barchem schreef
in 1995 een klein maar fijn boekje over het klootschieten, waarin de spelregels en de wedstrijden goed
geschetst worden. Hij verklaart: “Klootschieten is het
met kracht verplaatsen van een bal”.
Wellicht is het vroeger in de Achterhoek ook gebruikelijk geweest, dat de luidruchtige klootschietwedstrijden in de vasten- of 40-dagentijd niet gehouden werden. Zo was het wel in rooms Noordoost-Twente. In de grensstreek van het Münsterland
(bijvoorbeeld Vreden Ammeloe) heeft het klootschieten nog een andere functie, namelijk het meedoen van de noabers, waarmee men aangeeft, ook
aan de vastenavondviering deel te willen nemen. De
kloot wordt daarbij met een bonte strik versierd. Aldus Heinz Bügener uit Ahaus, in een opstel over
Vastenoavend in Kreis Ahaus, uit 1920.
In het land van Lochem veranderde de reformatie
ook op dit gebied veel.
Mariaverering
In het katholieke Mariënvelde bij Ruurlo werd op 11
februari 2008 gevierd, dat het precies 150 jaar geleden was, dat de Heilige Maagd Maria voor het eerst
verscheen aan Bernadette Soubirous, in de grot van
Lourdes. Ook vanuit de Achterhoek worden veel
bedevaarten naar Lourdes gehouden (evenals naar
Kevelaer). Maandagavond 11 februari 2008 vond om
19 uur een processie plaats, door de pastorietuin.
Daarna vond er een plechtige eucharisieviering plaats
in de parochiekerk van Mariënvelde, die een fraaie
art-decostijl bezit, eind jaren twintig.
Maria Boodschap - 25 maart
Maria, als joodse vrouw de moeder van de Verlosser

Maria Boodschap, geschilderd door Domenico Veneziano
(1406- 1461, Florence). Volledige, koele Renaissancesymmetrie.
Land van Lochem 2009 nr. 3

Jezus Christus, kreeg sinds de vierde eeuw
(Augustinus) steeds meer aandacht in de katholieke
kerk. In de twaalfde eeuw kwam er een nieuwe bloei
van de Mariadevotie, die zich manifesteerde in het
rozenkransgebed. Het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria uit 1854 heeft daartoe ook veel
bijgedragen. Maria Boodschap, dat ieder jaar op 25
maart gevierd wordt, heeft als kern de annunciatie,
de aankondiging van de geboorte van Jezus door
aartsengel Gabriël. De Renaissancekunstenaar
Domenico Veneziano verbeeldde de scène meesterlijk (Cambridge, Fitzwilliam Museum). Heel sereen
brengt de engel zijn bijzondere boodschap.
Sint-Blasius - 3 februari
De heilige Blasius- zowel de oude gothische als de
neo-gothische kerk te Delden zijn aan hem gewijdwerd en wordt aangeroepen om zweren en huidaandoeningen, winderigheid, blaas- en maagpijnen tegen
te gaan. Hij wordt ook aangeroepen bij kinderziekten, terwijl op zijn feestdag in de katholieke kerk kaarsen tegen keelziekten aan hem gewijd worden. SintBlasius was bisschop van Sebasti en stierf in 316 na
Christus.
Valentijnsdag
Op 14 februari werd ook in 2009 Valentijnsdag gevierd, waarbij geliefden en/of vrienden elkaar verwennen met een leuke kaart of geschenk. De commercie maakt gretig gebruik van deze recente feestdag om hun waren en surprises aan te prijzen, ook in
de pers.
Biddag voor het gewas - tweede woensdag in
maart
Deze dag werd in heel Nederland gehouden, toegevoegd aan de karige feestkalender van de reformatie.
In 1653 besloten de Staten-Generaal voor alle gewesten een Biddag in te stellen. In 1790 werd deze
datum vastgesteld op de tweede woensdag van maart.
Nog in 1931 stelde theoloog-volkskundige dr. P.W.J.
van den Berg vast, dat ook in Gelderland deze agrarische dag als zondag gevierd werd. In de protestantse
kerken werden twee diensten gehouden. Door de
secularisatie is dit inmiddels een gepasseerd station.
Slechts in het West-Twentse Rijssen, orthodox tot in
het merg, zitten de protestantse kerken mudvol. In
het vrijzinnig-hervormde Diepenheim werd op deze
dag dansmuziek in de cafés ten gehore gebracht. Tot
1963 waren in Overijssel veel provinciale diensten
gesloten op deze Biddag voor het gewas. Ook in Lochem was in de protestantse Gudulakerk deze feestdag vanouds bekend, waarbij het oude devies luidde:
“Godes plagen en tot het verkrijgen van een gezegende zomer”. Deze dag raakt steeds meer in het
vergeetboek.
Vastenavond
In het oude Deventer luidde een oud lied bij de
rommelpot, op Vastenavond (zevende week voor
Pasen):
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“Vrouwe, ‘t is Vastenoavend,
Ik komme neet in huus
Veur vanoavend
Ik komme neet in huus,
Veur margen vrog,
Is dat dan niet vrog genog?”
Vroeger waren er ommegangen van kinderen met de
foekepot op Vastenavond. In de late middeleeuwen
was Vastenavond een belangrijk kalenderfeest, vooral
vanwege allerlei amusement en het overvloedige eten
aan de vooravond van Aswoensdag (begin van de
Vasten). Parijse theologen verklaarden al in 1444, dat
door dit zotte festijn de bestaande rechtsorde zelfs
het beste gediend werd: “Derhalve geven we ons enige
dagen over aan de zotheden, om daarna met des te
meer ijver naar de dienst van God te kunnen terugkeren. De omgekeerde wereld is drie dagen de baas,
een tijdelijk ingesteld rijk van gekheid en humor heerst
alom”. Veertig dagen voor het christelijke paasfeest
begint de grote vastenperiode (en het latere Carnaval) en daarom valt Vastenavond nooit op een bepaalde vaste datum. Echte achtergrond van vasten
en Carnaval is: de winter uitdrijven!

Loat de korten moar hangen
Vröwken dit, vröwken dat
Geef mij ‘n stuk van de varkensstat“
*) Tussen twee balken van het plafond waren latten aangebracht, naast de schouw, waar na het slachten hammen en
worsten opgehangen werden.

Achtergronden van vasten- en 40-dagentijd
Bij protestanten ligt het religieus zwaartepunt op de
herinnering aan het lijden van de Messias tot aan de
kruisiging op Golgotha, en daarna de glorieuze opstanding. De zesde zondag in de 40-dagentijd is palmzondag, waar we op terugkomen. Bij katholieken ligt
het accent eveneens op de passie van de Heiland. De
vastentijd omvat de droefenis die daarmee verbonden is. In katholieke kerken worden altaren en beelden met paarse kleden bedekt in deze periode.
Vasseloavend
De oude uitdrukking in de streektaal “Vasseloavend”
is nu nog bekend in het Twentse Delden, waar het
feest gevierd wordt in het katholieke parochiehuis.
Oudtijds werd dan ook in delen van de Achterhoek
bij die gelegenheid de foekepot gehanteerd. Dit is een
pot, meestal van aardewerk, waarover een varkensblaas gespannen
werd, waarin een houten stok
op en neer werd bewogen. Het
door de kinderen daarbij gezongen
versje luidt:
“Foekepotterij, foekepotterij
Geef mij een centje dan ga ik voorbij”

Drie boerenknechten uit Volthe bij Weerselo, die zich op Vastenavond vermommen
met vossenvellen op een ludieke rondgang door de buurtschap. Impressie en
tekening: auteur. Collectie Museum Palthe-Huis, Oldenzaal.

In 1643 werd in een Deldens strafprotocol opgetekend, dat er destijds drie Volther boerenknechten
(buurtschap bij Weerselo) tegen het uitdrukkelijke
verbod zich met een vossenvel vermomd hadden.
Van der Ven noemt deze “mommerijen” als Reintje de
vos een “heidens element”. De kroegen waren de
bakermat van dit toch al in de late middeleeuwen
bekende gebruik in de Gelderse Achterhoek. In westelijk Münsterland (katholiek) leefden de vastenavondgebruiken nog lang voort. Uit Bredevoort is een
vastenoavendlied overgeleverd:
“Vrouwe, ‘t is vastenoavend
‘t Duurt nog tot vanavond
Kiek is noar de wieme*)
Doar hangt de worsten op riege (op de rij)
Geef miej nen langen
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of: (versie uit Deventer)
“Vrouw, geef me dit, vrouw geef
me dat,
Geef me een stuk van een varken
zijn gat”
(vgl. bovenstaand liedje uit Bredevoort)

Na 1950 verdrong het modernere Carnaval de versleten vastenavondviering.
In het Oost-Twentse Losser liepen de kinderen van
de basisschool in de jaren vijftig nog met de foekepot
op Vasseloavend. Het gaat hier om een katholieke
omgeving. De kinderen schminkten zichzelf met gebrande kurken (vgl. het zwartmaken in het oude
Markelo hij het paasvuur).
Vastenavond heette in Eibergen Vasseloavend. De
protestantse graaf von Flemming, die in 1726 de
Heerlijkheid Borculo verworven had, vaardigde in
1742 een plakkaat uit, waarin “op Vastenoavend alle
mommerijen (verkleedpartijen), zweerddansen,
ganzentrekken en diergelijke” verboden werden.
In het nog steeds katholieke Groenlo (Grolle) stonden de maandag- en dinsdagavond tijdens de
vastenavondviering bekend als “zoepvastenavond”.
Land van Lochem 2009 nr. 3

In het protestantse Lochem was Gijs Kerket, diaken
van de Gudulakerk “ganz malcontent” inzake geloofsgenoten en “Papisten”. Het was namelijk zo, dat tijdens gildefeesten in 1624 spelen en dansen werden
uitgevoerd, die dominee Andreas Suavius trachtte te
verbieden. Men sprak van “lichtveerdich dansen”.
Een en ander paste niet in de strenge Calvinistische
dogmatiek. Het jaar 2009 was het Calvijnjaar. In de
Münsterlandse grensstreek leefde Vastenoavend op
de ouderwetse wijze verder, zoals in Vreden, waar in
1801 Matthias Freiherr von Kethler vermanende
woorden richtte tot de inwoners: “Mit grösstem
Leidwesen haben wir in Erfahrung gebracht, dass in
der Stadt Vreden während der Fastnachtstage in den
Wirtshausem allerhand Schwärmerei, Vorsaufen,
Unzucht und allerlei Unfug getrieben wurde, solchem
Unfug aber nicht allein in den Fasstnachtstagen,
sondern auch sogar bis auf den Asschermittwoch
(Aswoensdag) durch öffentliches Herumziehen durch
die Stadt mit Trommelen und Geigen, unter Vermummingen und Lärmen, durch nächtliche Tänze und
Musik bis Donnerstag oder gar bis zum Freitag
fortgesetzt wurde”.
Lekker eten op Vastenoavond
“Vette dinsdag” was in Vlaanderen de dag vóór
Aswoensdag, waarbij de bevolking ten platteland zich
te goed deed aan pannenkoeken, spekkoeken of wafels. Het wafelijzer boven het “losse vuur” deed ook
in andere streken dienst, zoals blijkt uit een tekening
van Jeroen Bosch, omstreeks 1500 (Den Bosch). In
Saasveld bij Weerselo nuttigde men een broodmaaltijd
met vlees en “stoete” (langwerpig roggebrood). Het
markeboek van Lonneker hij Enschede weet in 1611
te melden dat de feestvierders het vastenavondbier
uit eigen zak moesten betalen. Dat zal eertijds in het
land van Lochem niet veel anders geweest zijn! In
1741 werd er een plakkaat uitgevaardigd door de
Staten van Gelderland waar de vastenavondvacantie
van het Gelderse Hof werd afgeschaft.
Carnaval
Sint Maarten betekent in feite het begin van de
carnavalsperiode, de bekende datum 11e van de 11e!
(11=gekkengetal). Dan beginnen de meeste carnavalsverenigingen die in Zieuwent, Mariënvelde, Harreveld,
Lichtenvoorde en Groenlo (katholieke stadjes en dorpen) hun domicilie hebben, met hun galazittingen inclusief dansmarietjes in cafés en in zaaltjes, evenals
dat in Noordoost-Twente het geval is. De deelnemers en hun dames zijn dan vaak in gala gehuld.
Carnaval, en daarmee in feite ook Vastenavond gaan
terug op kleine voorjaarsfeesten, bijvoorbeeld de
Saturnalia te Rome (einde van de winter). Toen werd
ook de 40-dagentijd vóór Pasen ingesteld. Jezus
Christus bleef 40 dagen in de woestijn, daarbij op de
proef gesteld door de Satan. Het joodse volk trok in
het oude testament veertig jaar door de woestijn. Bij
de verklaring van het woord Carnaval wordt wel
gedacht aan “carnevale”, dat zoveel betekent als “vlees
vaarwel”
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Carnavalsoptocht te Oldenzaal, 2005. Foto: auteur.

Achterhoek en Liemers
De carnavalsviering in de oostelijke Achterhoek en
de Liemers is pas sinds de jaren ’50 goed van de
grond gekomen. In de wederopbouwtijd werden
nieuwe initiatieven genomen, “ter leringe ende vermaak”. In Groenlo genoot ik van de optocht, een
bont gebeuren, met goede stemming en vrolijkheid.
De zotternij wordt daar goed gevierd, ieder jaar!
De locale en internationale politiek wordt in Groenlo
op de hak genomen. Vanaf het bordes van het Grolse
raadhuis bekijken de Prinsen en andere hoogwaardigheidsbekleders in fraaie kostuums. Als Tukker kan
ik het goed vergelijken met de optocht in Oldenzaal,
die op iets grotere schaal plaatsvindt. De Duitse TV
brengt de galazittingen en optochten uit Keulen, Aken,
Mainz en Münster in de Lochemse huiskamers. Zowel in Delden als in Oldenzaal kennen we de kinderoptocht, waar de gekostumeerde kindjes graag aan
deelnemen, begeleid door feestende ouders. Voor
katholieke gelovigen is Aswoensdag het einde van
Carnaval, waarbij in de kerk het askruisje op het voorhoofd door de priester wordt aangebracht. In
Oldenzaal wordt een strooien bokje verbrand.
Carnaval in Gorssel
Uit de gemeente Lochem het voorbeeld Gorssel, dat
in 2009 “Kakkersgat” heette. Het motto van dit jaar
luidde: “Gorssels Carnaval trekt je door de recessie”.
In 2009 staan Prins Jan (Rodenburg) II en Prinses
Nel en Adjudant Simon (Cohen) aan het hoofd van
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Palmpasen in Lochem
De oudst bekende beschrijving van de Palmpaas van
Lochem dagtekent van 1904 en beschrijft het toen
gangbare type: “te Lochem gebruikt men stokken van
verschillende lengte, ook de grootte der “zwanen”
(broodhaantjes) wijkt onderling af, haar gemiddelde
breedte is 25 cm. Boven op de vogel en soms aan
weerskanten steekt men een stokje met een sinaasappel. Als groen wordt dennengroen genomen, waarmee waarschijnlijk de “spar” bedoeld wordt”. Dit slaat
op de door dr. Catharina van de Graft in 1906 georganiseerde expositie van alle traditionele modellen
uit Nederland, waaronder ook Lochem. Volkskundige
prof. dr. Jos Schrijnen beschouwt de Palmpaas, die
teruggaat op de palmbladeren waarmee de Joden Jezus Christus begroetten bij diens intocht in Jeruza-

Carnaval in kakkersgat (Gorssel), advertentie uit streekpers.

de tijdelijke bonte storm. Op vrijdagavond 29 februari
ging tijdens de alternatieve raadsvergadering het programma van start met de traditionele sleuteloverhandiging aan Prins Jan II. In residentie “De
Roskam” te Gorssel wordt tijdens carnavalszittingen
een wervelend programma gepresenteerd, waarbij het
allround dweilorkest “De Deventer dweilers” een
belangrijke muzikale rol speelt. Er werd een fantastische show gepresenteerd. In het protestantse
Gorssel is het dus een besloten gebeuren, geen straatcarnaval! Op vrijdag 20 februari 2009 was er een
alternatieve raadsvergadering, met diverse sketches
en optredens, weer eens wat anders! De seniorenmiddag op 21 februari jl. werd vormgegeven door
de Berkelzangers, Toet´n en Bloeslust, Gerrit en Eppe
plus het Brook Duo. Hoogtepunt is “het groot gekostumeerd carnavalsbal”, waarbij prijzen voor de
best verklede man/vrouw-groep worden uitgeloofd.
Het thema: Gorssels Carnaval trekt je door de recessie!
Palmpasen
Vincent Palme wijdde een boekje aan oude en nieuwe
Palmpasens in de Gelderse Achterhoek. Deze kunstenaar verzamelde originele exemplaren uit
Achterhoekse stadjes, dorpen en buurtschappen. Het
is een levend gebruik, ook in Lochem, waar bij
Bousema aan de Zutphenseweg een behoorlijke groep
jonge kinderen zich ter plekke verzamelt met
palmpaasjes van diverse makelij, voorafgegaan door
de gezellige muziek van het muziekcorps van Advendo.
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Jongetje met Lochemse palmpasen bij Bousema, Palmpasen 2007.

Palmpaasstokken te koop, achter koor Gudulakerk te Lochem, 2007.
Foto: auteur.
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lem (Mattheus 21, vers 8-10), terecht als een kleine,
draagbare meiboom. Boven op de Nederlandse meiboom werd oudtijds een levende vogel gezet.
Wat Lochem betreft was het zo dat men de kroon
van een jonge den of es nam, die op regelmatige afstand vier of vijf zijtakken (“strampen” in de streektaal) had. De “hoofdtak” werd door het midden van
de broodkrans gestoken, terwijl de zijtakken deze
rondom steunden. De bast werd doorgaans
afgeschild, waarna een groen buxustakjes toegepast
werd. Slingers, rozijnen of rijgeitjes en een sinaasappel maakten de stok compleet. Tegenwoordig, ook
in het centrum van Lochem, kan men een uit latten
samengesteld Latijns kruis kopen, voor de kindjes.
Typering volgens Vincent Dame (1987): Totaal versierde stok, broodkrans, krakeling, krans, rad, wiel,

broodvogel, (“Pielegänske”) of zwaantje. In 1934
heeft de vereniging “Lochem Vooruit” veel gedaan
om het kindergebruik nieuw leven in te blazen. Een
tentoonstelling werd georganiseerd en er werd destijds (1935) al een optocht door de stad gehouden,
voorafgegaan door muziek. In 2010 (wellicht met
onderbreking in 1940-’45) gebeurt dat dus al 75 jaar
lang!
Spijtig is dat er geen jury aan te pas komt, om het
originele model te propageren, zoals in het Twentse
Almelo.
In 1935 luidde het Lochemse palmpaasliedje (nu verdwenen):
Pallem pallem paoschen
Mooder geet naor Klaosen
Ei kookerei (koerei)
Eén ei is gin ei.
Twee ei is een half ei
Maor drie ei is een paosei
pallem pallem paoschen
Ei koerei
Morgen is het zondag
Dan krijgen wij een ei
Eén ei is geen ei
Twee ei is een half ei
Drie ei is een paosei
Hermina Grolman merkte in 1931 op, dat het ei als
versiering van de palmpaas opgevat dient te worden
als vruchtbaarheidssymbool, waaraan bijzondere levenskracht toegeschreven wordt.

Fleurige kinderpalmpaasjes, bij Bousema in Lochem. Palmpasen 2007.
Foto: auteur.

Armhoede
In de buurtschap Armhoede bij Lochem werd de
Palmpasen eertijds gekenmerkt door de vier- of vijfspruit van een tak, waarvan de stok helemaal geschild werd of de bast in spiraalvorm verwijderd. Op
een van de spruiten (de middelste) een sinaasappel.
De overige spruiten dragen een broodhaantje. Verder
werd de stok versierd met slingers, rozijnen, pinda’s
of rijgeitjes en een netje met gekookte eieren. Er was
een ommegang in de buurt, vroeger voor kinderen
tot omstreeks tien jaar. Men zong niet en haalde niets
op.
Barchem
Sinds palmzondag 30 maart 1969 is de palmpaas in
Barchem in ere hersteld. De vereniging “Contact”
organiseerde een optocht, voorafgegaan door de plaatselijke muziekvereniging Crescendo. Ruim honderd
kinderen trokken door de straten. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is er sprake van een
eierzoekwedstrijd. De kinderen van de kleuter- en
basisschool trokken destijds met hun palmpasen naar
de Kale Berg (nu centrum van kunstmanifestaties)
waar in het bos de eieren gezocht worden.

Palmpaashaantjes en kransen te koop, bij bakker aan de Zutphenseweg in
Lochem, 2007. Foto:auteur
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Laren
In 1906 was op de palmpaasexpositie in Utrecht een
exemplaar uit Laren te bewonderen van het type met
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verticale broodkrans. Deze krans was op een dennentak gehecht. Daarbij ging het om een platte sparrentak. Enkele broodvogels waren rond de broodkrans
aangebracht. Het liedje luidde destijds:
Palm palm Pasen
Hei hoe rijk
Over ene zondag
Krijgen wij een ei
Een ei is geen ei
Maar twee ei is geen ei
Maar twee ei dat is pas een paasei
Oolde
Heuvel schrijft, in Oud-Achterhoeks Boerenleven:
“Zaterdagavond helpen Moeder en Geertje mekaar
om de palmpaschen op te tuigen. De armen van den
afgeschilden tak versieren ze met papierknipsels en
kunstbloemen. Op de toppen moeten vijf zwaantjes,
broodvogeltjes met een krentenoogje en een rad-en,
een “krakeling” zeggen we, omgeeft de takken.
Kruiswegviering
Op 10 april 2009 vierden parochianen uit de hele graafschap Zutphen in de Sint-Janskerk op Goede Vrijdag
de passie van Christus aan de hand van veertig zelf
geschilderde staties, die het lijden van de Messias
symboliseren. Veertig zangers vormden het projectkoor. De kerk zat bomvol.
Land van Lochem
Heden ten dage wordt de palmpasenoptocht in Laren
georganiseerd door de peuterspeelzaal en de basisscholen van Laren en Exel. Alle kinderen van genoemde scholen mogen meedoen. Om 14 uur vertrekt dan de optocht, die begeleid wordt door de
Larense muziekvereniging Apollo. In Gorssel was in
2007 de palmpaasoptocht van de speeltuinvereniging
zeer geslaagd te noemen. Veel kinderen met hun versierde stokken liepen mee, voorafgegaan door Kunstmin. Bij de optocht in Almen trokken meer dan honderd kinderen rond, op weg naar het eierbos. De
meerderheid van de stokken zijn prachtig versierd
met buxusgroen, spekkies, rozijnen en chips. Vaak
eten de kinderen onderweg al de helft op! Voor oudere
kinderen is er in plaats van gekleurde gipseieren snoep
verstopt. Het gezamenlijke aftellen begint, en dan gaan
alle kinderen fanatiek aan de gang. Ieder gevonden
gipsei is goed voor een chocolade ei. De versierde
palmpasen levert een gekookt ei op!
Kerkelijke functie van de palmpasen
Ook in het stadje Lochem speelt de palmpasen ieder
jaar een rol in de kerkelijke viering. In de SintGudulakerk (PKN) dragen de jonge kinderen hun
palmpaasjes via het middenpad naar het liturgisch
centrum. Daar volgt een praatje met de dominee (Ko
Brevet). Na afloop van de kerkdienst gaan de kinderen twee aan twee de kerk uit. Ook in de katholieke
kerk aan de Nieuweweg vindt een verwante viering
plaats. Ook elders in het land van Lochem worden

26

kerkdiensten opgeluisterd met palmpaasjes op palmzondag. Katholieken steken ook wel een gewijd palmtakje achter het crucifix in de kamer.
De stille week (of: goede week)
Op Witte Donderdag zwijgen vanouds in de katholieke kerken de klokken, waarover een Vlaams rijmpje zegt:
Op Witte Donderdag
Gaan de klokken naar Rome
Al over hagen en bomen
En Paasavond*) komen ze thuis
*) dit is de avond vóór Pasen
Heuvel vertelt in Oud-Achterhoeks boerenleven: “In
de stille week zijn de jongens in de weer, om hout
voor ‘t paasvuur bijeen te sjouwen.... Op Goede Vrijdag wordt alles aan een hoop gesleept. Ook op Witte
Donderdag brachtten de schoolkinderen ‘s middags
een paar eieren in een mandje naar de bovenmeester,
in Oolde bij Laren”. Ook in Elsen bij Markelo, Noordijk, Markvelde en naburig Twente kende men dit
schoolgebruik.
Stille of Goede Vrijdag
Deze dag in de stille week, die herinnert aan de kruisdood van Christus, heeft een droef karakter. In het
katholieke Münsterland, evenals in de Grote Kerk
(PKN) in het Twentse Almelo wordt op die dag de
hongerdoek, die voor het altaar hangt in katholieke
kerken, weggehaald en opgeborgen tot volgend jaar.
Dit gebeurt ook in Lochem met het eigentijdse
MISEREOR -hongerdoek in de parochiekerk aan de
Nieuweweg. Dit doek gaat terug op de voorhang in
de tempel van Jeruzalem, die scheurde op het moment dat de Heiland stierf. Paarse doeken waarmee
heiligenbeelden in de stille week worden afgedekt
verdwijnen na Goede Vrijdag ook i.v.m. Pasen. De
ouders van Heuvel gingen op Goede Vrijdag naar de
nog bestaande Hervormde Kerk in hartje Laren, in
zwarte, stemmige kleding om het Heilig Avondmaal
te vieren, een van de weinige sacramenten in de protestantse kerk. Vader Heuvel had een hoge hoed op,
moeder de zwarte omslagdoek.

(Wordt vervolgd).
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