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Hoe komen Warffumers aan de schimpnaam Bloklichters? Wat wordt verstaan onder het oudjaargebruik ‘slepen’?
Wat is een Groninger slenk en waarom is die bijna uitgestorven? Poffert, Groningse meeuwen, stoetbomen en het
Peerd van ome Loeks. Zomaar een greep uit de 101 Groninger tradities, gebruiken en (eigen)aardigheden die
RUG-alumnus geschiedenis Martin Hillenga (1972) beschrijft in zijn nieuwe boek Wadapatja.
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Van de engel

en de karnemelksepap
ZOE P ENBRIJ KLO KJ ES

Old & Nij

pertjes en rolletjes, ook in die

klonk het: ‘s morgens vroeg, rond het middaguur en aan het begin van de avond. Na de Reformatie, toen ook Gro-

re uitleg heeft de vorm van de

woorden ‘Angelus Domini nuntiavit Mariae’ (‘De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt’). Drie maal daags
ningen overging naar de hervormde godsdienst, werd het Angelus niet meer gebeden. Maar het klokje bleef wel
klinken. Voortaan kondigde het alleen de etenstijden aan.

symboliseert op nieuwjaarsdag het nog on-

volgorde. Volgens een populai-

bekende nieuwe jaar.
Of dat nu waar is of

dunne wafeltjes een diepere

niet, de gedachte is

betekenis: het platte knie-

mooi en dat is ook

pertje staat voor het jaar dat

wat waard.

zich eind december volledig

25

Knapperij met

Kip met

t Het nog nooit
zo donker west

CARBIDSCHIETEN

heeft ontvouwen, het rolletje

met Oud en Nieuw: de knie-

De kleinste klok in de kerktoren was gereserveerd voor het luiden van het ‘Angelus’, het gebed dat begon met de

61

Calciumcarbide

K NIEPERTJES EN ROLLETJES
Ze zijn onlosmakelijk verbonden

95

Carbidschieters overtreffen op oudejaarsdag

karakter

EDE STAAL - UITVAARTMUZIEK
Slecht nieuws: ook Groningers gaan dood. Alsof dat al

met hun doffe dreunen al het andere vuur-

werk. Geluidssterktes van 110 decibel zijn geen

niet erg genoeg is, verwisselen ze ook nog eens een half

jaar met carbid vindt plaats in het noorden,

het eeuwige. Een Groninger uitvaart wijkt bovendien af

omslachtige manier om te zeggen dat het

verschil is de muziekkeuze.

jaar eerder dan andere Nederlanders het tijdelijke voor

zeldzaamheid. Het ‘uitschieten’ van het oude

van begrafenissen en crematies elders. Een belangrijk

oosten en zuiden van Nederland – een wat

westen in dit geval nu eens achterblijft. Het
‘melkbuskanon’ is dan ook het domein van
het platteland.

Een trend die eind twintigste eeuw inzette, is dat uit-

vaarten steeds individueler worden. Dat betekende on-

der meer dat het aantal muzieknummers dat ten gehore
wordt gebracht zich enorm uitbreidde. Toch komt één

regionale artiest steevast voor in de bovenste regionen
van landelijke ‘uitvaarthitlijsten’: Ede Staal.

Uitvaart Top 10

Groningers die uit de tijd gekomen zijn – of hun nabe-

staanden –, kiezen massaal voor een nummer van Staal

bij de begrafenis of crematie. In 2018 bezette diens ‘t Het

↗ Carbidschieten in Zevenhuizen, 2012.
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Deventer afficheert zich als ‘koekstad’. Die titel is dus al vergeven, maar

ninger koek is niet alleen een geliefd streekproduct, maar ook sinds lange

tijd één van de eetbare boegbeelden van de provincie. Op het Vaderlandsch

krinten!

BABYHO KJ E UIT EENRUM

108

Ja

Historisch Volksfeest, in 1919 gehouden in het pas geopende Openlucht-

museum in Arnhem, was zelfs een ‘oud-Groninger koekwinkel’ te zien, met
bediendes in klederdracht.

DNA

Het oudst bekende recept van een
voorloper van de Groninger koek

zoals we die nu kennen, dateert van
1766 en staat in een receptenboek

van de stad-Groninger bakker Herman ten Cate. Tot de ingrediënten

Veel arbeidershuizen waren vroeger klein, donker en bedompt. Niet de meest gezonde omgeving voor zuigelingen

gronddeeg wordt gemaakt. Daarin

gaan roggemeel en een kooksel van

water, suiker (blanke stroop, invertsuiker en dextrose) en een klein deel
oude koek. Na een dag gerust te

hebben, wordt het mengsel met de

moi
even!

hand gevormd – het zogenaamde

‘aanleggen’. Dit is een precies werkje
dat even duurt om onder de knie

te krijgen. Bij het aanleggen kan de

koek door gember, sukade of krenten worden gerold.

behoren onder andere deeg met en

en peuters. Een Groninger huisarts bedacht een oplossing, die ruim een halve eeuw later van een regionaal feno-

zonder kruiden, roggemeel, bruine

meen uitgroeide naar een landelijke ‘buitenleventrend’.

suiker, sukade (gekonfijte schil van
onrijpe cederappels) en ‘snippels’

Licht en lucht

POFFERT

velerlei kwalen, vooral rachitis (=Engelse ziekte)’, aldus

Poffert is een van die gerechten waar vaak ‘typisch Groninger’ voor staat.

‘Licht en lucht zijn voor de baby het beste recept tegen
Jitze Posthumus (1895-1963), van 1924 tot zijn overlijden

huisarts in Eenrum. Hij zocht daarom in de jaren ’30 van de
vorige eeuw een manier om kinderen meer frisse en ge-

zonde buitenlucht te gunnen, zonder dat ze continu door
moeder in de gaten moesten worden gehouden.

Met hulp van een timmerman ontwierp hij daarvoor een
‘babyhuisje’ of ‘babyhokje’. Deze houten hokjes waren
voorzien van wielen, zodat ze gemakkelijk uit te harde

een cake, komt onder verschillende namen in heel Nederland voor.
Maar ook (ver) daarbuiten.

en Westfalen, is de poffert bekend,
onder de naam Puffert.

Alle varianten op de poffert gelden

schil). Alleen noteerde Ten Cate

boven de receptuur ‘Sukadekoek

van Deventer deeg’… Groninger koek
heeft dus Deventer DNA.

als stevige kost. Ze werden vooral in

Aanlegkoek

Grunnegers schrijven – verschilt in

overblijfsel uit de tijd dat dit land on-

als hoofd- als nagerecht.

ten, zoals de Deventer en de Friese,

lijk bekende gerechten als ketelkoek,

van de VOC viel (van 1640-1796) en

Trommel

receptuur niet wezenlijk van lande-

trommelkoek of broeder. Die laatste
naam klinkt nog door in de burudala
die in Sri Lanka bij de bakker kan

102

(gekonfijte snippers sinaasappel-

Helemaal terecht is dat niet. Het broodachtig baksel, met het uiterlijk van

Poffert – of povverd, zoals die hard

97

Groningen mag zich dan toch wel met recht ‘koekprovincie’ noemen. Gro-

Mit

in een Lutje Potje

198

G RO NI NG E R KO E K
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Lutje potjes

295

worden gekocht, ongetwijfeld een

der de naam Ceylon onder de macht
het Nederlands de Singalese taal

op veel manieren beïnvloedde. Ook
vlak over de grens, in Ostfriesland

de wintermaanden gegeten, zowel

Het verschil met andere koeksoor-

Rood, blauw,

wit en groen

is dat voor de Groninger koek warm

Voor het bakken van een poffert kan
een tulbandblik worden gebruikt,
hoewel van oudsher een poffert-

155

← Groninger koek met stukjes sukade, de
gesuikerde schil van de vrucht van de sukadeboom (ook wel cederappel genoemd).

← ‘Moi Majesteit’, zwaaihand op Koningsdag 2018.
De koninklijke familie bezocht toen de stad Groningen.

→ De prijzentafel van het ‘Peerdespul’ tijdens
de viering van Groningens Ontzet in 2015.

50

302

145

H

oewel niet iedereen even blij zal
zijn met de ontnuchterende
beschrijving van sommige gebruiken, vliegt het boek van historicus
Martin Hillenga de boekhandels uit. ‘Met
eventuele lange tenen van lezers ben ik helemaal niet bezig geweest. Wadapatja is echt
een hobbyboek, geschreven vanuit de wetenschap, maar niet vóór de wetenschap. Om
het helemaal naar mijn zin te krijgen heb ik
me ook met veel plezier met de vormgeving
en illustraties bemoeid. Stond ik tijdens de
hittegolf van afgelopen zomer kniepertjes
en poffert te bakken zodat die op de foto
konden.’
Eigenlijk is Wadapatja een bijproduct van
het proefschrift waar Hillenga in zijn vrije
tijd aan werkt. ‘Dat proefschrift gaat over de
constructie van regionale identiteit. Tijdens
het bestuderen van literatuur en massa’s
oude kranten heb ik heel veel snippers verzameld die te klein waren voor een plek
in het proefschrift. Zo ontstond het idee
voor een boek met honderd-en-een casussen die de grote lijn illustreren.’ Dat aantal
blijkt vooral een erekwestie: ‘Het Nederlands

‘

het niets van doen. Een invented tradition
dus.’

Centrum van Volkscultuur heeft het boek Dit
zijn wij uitgegeven, over de honderd belangrijkste tradities van Nederland. Daarin komt
Groningen niet één keer voor. Dat kon ik niet
over mijn kant laten gaan.’

Noorderslag-bierdouche
Volkscultuur is van alle tijden. Om die reden
heeft Hillenga behalve echt oude, zoals het
lampengeld in Oldenzijl, en de niet zo oude
zoals de shantykoren, ook helemaal nieuwe
tradities opgenomen in zijn boek: ‘Een van
de jongere is de Noorderslag-bierdouche. Die
is in 1992 ontstaan, maar in 2016 ook al
weer bezweken onder de kritiek van een aantal radiomensen uit het Westen.’
In het hoofdstuk ‘School, studie en werk’ zijn
verschillende lemma’s gewijd aan de universiteit: ‘De toga’s van de Groninger hoogleraren
zijn de meest authentieke in Nederland. Ze
lijken nog vrijwel exact op de oorspronkelijke
zeventiende-eeuwse toga’s: zwarte wol met
zijden accenten, een witte bef en fluwelen
baret. En de Latijnse woorden van de pedel,
aan het eind van een proefschriftverdediging
is bij ons ook uniek. Op andere universiteiten klinken op zo’n moment de woorden
‘Hora est’ of een afsluiter in het Nederlands.
In Groningen is dat “Hora finita”.’

Midwinterhoornblazen
Hillenga’s fascinatie voor het Groninger
immaterieel erfgoed is ontstaan tijdens zijn
studie geschiedenis, of eigenlijk door de
bijvakken die hij volgde bij volkskunde. In de
uitvoerige inleiding bij het boek gaat hij diep
in op het verschijnsel volkscultuur. Met veel
beweringen over de oorsprong van gebruiken maakt hij korte metten. ‘Er wordt op
het gebied van populariserende volkskunde
gewoon een heleboel onzin beweerd, die
steeds weer kritiekloos wordt overgenomen.
Neem het midwinterhoornblazen. Folkloristen hangen daar allerlei mythologische,
Germaanse interpretaties aan op, terwijl het
gebruik in de huidige vorm niet verder teruggaat dan de twintigste eeuw. In Westerwolde
werd op boerhoorns geblazen om dorpsbewoners bijeen te roepen. Met het verjagen
van geesten, de huidige interpretatie, had

THE MOST IMPORTANT THING IN COMMUNICATION IS TO HEAR WHAT ISN’T BEING SAID

’

(PETER FERDINAND DRUCKER)

STELLING GRYTSJE BOUMA FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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