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Museum Vaassen Historie
Kerstexpositie

Winter:
Kerstexpositie met
kerstgroepen uit heel
de wereld

Dit jaar komen
Clary en Cors naar
Vaassen.
Zij hebben als titel
bedacht “Komt,
verwondert u hier
mensen”.

De expositie loopt
van 30 november tot
en Postadres:
met 4 januari.
Wij zijn open op
G.J.
van Peursem
donderdag
en
(secretaris)
vrijdag
van 13.30 tot
Hommelbrinkstede
16.30 uur en 111
zaterdag
van 11.00
8171 JA Vaassen
.

tot 16.00 uur.
Wij zijn ook open op
e
2 kerstdag van
13.00 tot 16.00 uur.

De opening van de
expositie is op 29
november van
15.00 – 17.00 uur.

Cors de Kruijk en Clary Houtzager
De geschiedenis van onze verzameling kerstgroepen
Zo'n 25 jaar geleden heb ik (Clary) samen met mijn inmiddels
overleden man Ad de eerste kleine kerstgroep gekocht,
bedoelt als cadeautje voor een kennis, maar die we bij nader
inzien zelf hebben gehouden. Later zijn we lid geworden van
de Nederlandse Vereniging ‘Vrienden van de Kerstgroep’. We
hoorden daar op bijeenkomsten onder meer dat het inrichten
van een kerststal aan regels gebonden is. Ook bezoeken we
exposities van andere leden van de vereniging.
Op een goed moment kwam mijn partner Cors in mijn leven en
al snel werd ook hij besmet met het verzamelvirus. Inmiddels
is het aantal kerstgroepen zo ver uitgebreid, dat we al jaren
zelf tentoonstellingen inrichten in kerken en/of musea in de
Adventsperiode.
Tijdens vakanties bezoeken we graag brocantemarkten,
kunstenaars en houtsnijders, in de hoop iets te vinden
waarmee we onze collectie kunnen uitbreiden. Kinderen en
vrienden denken op hun reizen aan ons en maken dan een
foto en vragen of we dit al hebben. Zo niet dan nemen zij het
mee. Zo breidt onze verzameling zich nog steeds verder uit, al
word je in de loop van de jaren wel selectiever.
Wat ons zo boeit in onze verzameling is dat een land of
bevolkingsgroep zijn eigen kenmerken heeft en gebruik maakt
van de beschikbare materialen.
We zijn vereerd dat we in Museum Vaassen Historie nu al
voor de derde keer zijn uitgenodigd om een tentoonstelling in
te richten, welke we de titel hebben meegegeven:
‘Komt, verwondert u hier mensen’.
klik hier

We wensen u allen een goede Adventstijd, een gezegende
Kerst en een voorspoedig 2020 toe.
Cors de Kruijk en Clary Houtzager.
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De geschiedenis van de kerstmarkt
Elk jaar in november, als de dagen korter worden, verschijnen ze overal in Europa: kerstmarkten.
Het zijn markten die worden gehouden om licht te brengen in de donkerste dagen van het jaar. Dit
Duitse verkoopfeest heeft een opmerkelijke oorsprong. Overal in Europa organiseren ondernemers
traditionele kerstmarkten. Het zijn markten met houten stallen, veel verlichting, talloze kerstbomen,
Kerstmannen en met veel van oorsprong Duitse lekkernijen en dranken, zoals braadworst en
glühwein. Maar de ondernemers verkopen ook producten uit eigen streek, die vaak op de markt op
traditionele wijze worden gemaakt.
Natuurlijk zijn er allerlei kerstartikelen te koop zoals kerstballen en kerstkaarsen.
De stallen en kerstbomen zijn meestal uitgestald rond de plaatselijke kerk. Wij beschouwen
Kerstmis als de geboortedag van Jezus Christus. In werkelijkheid is Kerst van oorsprong een
Germaans, heidens feest: Het markeert het feit dat de langste dagen voorbij zijn en we ‘terugkeren’
naar de zon, de zogenaamde winterzonnewende of midwinterviering.
De eerste kerstmarkt is in de Middeleeuwen gehouden en waarschijnlijk uit noodzaak geboren. Het
is een ijzige winter en de wegen zijn onbegaanbaar. De stallen zitten vol met slachtvee maar die
kunnen niet worden vervoerd en voedsel is schaars. Daarom geeft de plaatselijke overheid
toestemming om op dit ongebruikelijke tijdstip in het jaar een speciale markt te houden. Dit is zo’n
succes dat het navolging vindt in andere gemeenten. Volgens overlevering is de eerste speciaal
georganiseerde kerstmarkt gehouden in de Duitse plaats Bautzen, in december 1384. Koning
Wenzel geeft de stad het recht om rond Kerst een markt te houden om zo vlees te verkopen. Het
slagersgilde is in die tijd in deze plaats het belangrijkste en machtigste gilde. Ze weten het voor
elkaar te krijgen in een besluit uit 1505, dat het de enige stad in de omgeving mag zijn waar zo’n
vleesmarkt rond Kerst wordt georganiseerd. In de loop der tijd komen er steeds meer producten op
de markt en zo krijgt de kerstmarkt langzaam zijn vorm zoals we die nu kennen. In de eeuwen
daarna organiseren vooral priesters kerstmarkten. Door het succes van deze markten weten zij op
die manier meer mensen naar de kerk te trekken. Vanuit Duitsland is inmiddels over heel Europa de
kerstmarkt een jaarlijks terugkerende traditie. Ook in Nederland is het een niet meer weg te denken
feest. Over het hele land worden er in dorpen en steden honderden kerstmarkten georganiseerd.
Toch bestaat er een verschil in aanbod, omdat één van de doelen van het houden van de markt is
om plaatselijke producten te kunnen aanbieden.
Tegenwoordig lijken sommige kerstmarkten meer op een kermis dan op een gezellige markt waar
men traditionele kerstaankopen doet. Toch is door de tijd de functie hetzelfde gebleven, namelijk
warmte en blijdschap creëren rondom de tijd van Kerstmis.
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De geschiedenis van de kerstkaart
De kerstkaart of nieuwjaarskaart wordt tegenwoordig steeds vaker digitaal verstuurd. Waar in 2015 nog
130 miljoen kerstkaarten op de post gingen, waren het er in 2017 nog zo’n 85 miljoen. De traditie van
het sturen van kerstkaarten is al eeuwenoud. Waar
komt deze gewoonte vandaan? Elkaar attenties
geven in de maand december was al gebruikelijk in
de Oudheid. Zo gaven Germanen en Romeinen
elkaar maretakjes en groene takken rond oud- en
nieuwjaar. Maar kaarten werden er nog niet
verstuurd.
In de middeleeuwen gaf de Europese adel
houtsnijwerken met religieuze kersttaferelen aan
geliefden of aan goede relaties uit hogere kringen.
De vroegste ons bekende wenskaarten stammen uit
de late middeleeuwen.
Eerste kerstkaart van Sir Henry Cole.

In de vijftiende eeuw bestond de gewoonte om een geliefde een kaart met goede wensen te sturen.
Deze gewoonte van kaarten sturen groeide in de zestiende en de zeventiende eeuw, maar van een
wijdverbreide gewoonte was zeker geen sprake. Het waren voornamelijk de rijke mensen die kaarten
stuurden. En niet specifiek met kerst, maar kaarten met daarop liefdesbetuigingen en hartelijke
groeten.
De eerste ‘echte’ kerstkaart die onder historici bekend is, is een kaart uit 1611. Deze was geschreven
door de arts Michael Maierus, die een kaart naar de Engelse koning James I van Engeland en zijn
zoon zond. Hij schreef de tekst in een roosvorm. De tekst luidde: ‘’met een gebaar van vreugdevolle
viering van de geboortedag van de Heer, met vreugde en voorspoed gaan we het voorspoedige jaar
1612 binnen.’’
De Londense ondernemer Henry Cole was de eerste die in 1843 ervoor koos om kerstkaarten te laten
drukken voor commercieel gebruik. Er waren al wel handgemaakte kaarten in omloop, maar voor al zijn
relaties een persoonlijke kaart maken was onbegonnen werk. Daarom gaf Cole een drukkerij opdracht
om 1000 kaarten te drukken met daarop een sfeervolle afbeelding en een kerstwens.
De kaart van Cole, die in 1844 verscheen, veroorzaakte de nodige ophef in het Victoriaanse Engeland.
Er stond namelijk een afbeelding op van een vrouw die een jong meisje een slokje rode wijn gaf.
De doorbraak van de kerst- en nieuwjaarskaart in Nederland vond plaats in 1871. In dat jaar
introduceerde de PTT de zogeheten briefkaart. Binnen een tijdsbestek van jaren zetten anderen
tekeningen en afbeeldingen op deze kaarten, waardoor het fenomeen ‘ansichtkaart’ ontstond. In de
jaren 1890 werd het versturen van dit soort kaarten, ook rond kerst en oud en nieuw, een echte rage.
De eerste drukker in Nederland die de kerstkaart commercieel verhandelde was Boekhandel Koster uit
Amsterdam, die hiermee in 1873 begon. Op de kaarten van Koster stond een leuke wens in rijmvorm.
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De geschiedenis van de Kerstman

Volgens de moderne folklore woont de Kerstman in Finland, Groenland of ergens op de Noordpool.
Maar voor de historische oorsprong van de Kerstman moeten we veel verder naar het zuiden.
De inspiratie voor de Kerstman is onze eigen Sint-Nicolaas, beter bekend als Sinterklaas, die in de
4e eeuw in de stad Myra in het huidige Turkije leefde. Nicolaas schreef kerkgeschiedenis met zijn
gulheid en door zijn geschenken anoniem te geven. Zo legde hij 's nachts munten in de schoenen
van de armen, wat tot de traditie leidde om met Sinterklaas (in sommige landen met Kerst) je
schoen te zetten. Sint-Nicolaas werd een belangrijke naam binnen de katholieke kerk, maar omdat
hij ook beschermheilige van de zeelieden was, overleefde het respect voor hem ook in het
protestantse gedeelte van Nederland. Nederlandse emigranten namen in de 19e eeuw de
Sinterklaastraditie mee naar de VS, waar hij Santa Claus werd genoemd. Later openden
archeologen het graf van Sint-Nicolaas in de Italiaanse stad Bari, en de inspiratie voor de mollige
Kerstman bleek een klein, mager mannetje van ongeveer anderhalve meter geweest te zijn.
Ondanks de gebrekkige gelijkenis met de gezette Kerstman leeft hij nog steeds voort in de
katholieke wereld, waar zijn sterfdag op 6 december herdacht wordt met allerlei festiviteiten, en in
Nederland en België als Sinterklaas.
De Kerstman zag er niet altijd uit zoals vandaag de dag. Nog maar honderd jaar geleden had hij
vaak een donkere mantel en tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861 tot 1865 toonde het
blad Harper's Weekly hem als een klein, elfachtig mannetje. Het Kerstmannetje stond overigens
volledig achter de noordelijke staten in hun oorlog tegen de zuidelijke staten, en in
overeenstemming met de tijdgeest droeg hij een blauwe jas met witte sterren en een rood-wit
gestreepte broek.
Al lange tijd staat de kleur blauw voor hoop binnen de kerk. Daarom was de Kerstman door de
jaren heen vaak donkerblauw, overigens ook de kleur van het Russische Grootvadertje Vorst. Het
rode pak dook pas in het begin van de 20e eeuw op. Santa Claus werd in het rood afgebeeld met
een witte bontrand, en deze kleurencombinatie droeg zeker bij aan Coca-Cola's gebruik van de
Kerstman voor haar reclamecampagne in 1931. De campagne moest het idee van de meeste
Amerikanen wegnemen dat Coca-Cola alleen geschikt was om op warme zomerdagen te drinken.
De tekenaar Haddon Sundblom werd aangesteld om de Coca-Cola-Santa Claus uit te beelden, en
hij deed dit zo goed dat hij van Coca-Cola niet alleen een drankje voor het hele jaar maakte, maar
ook het beeld van de moderne Kerstman bepaalde. Sindsdien is in vele Europese landen de
traditie van Vader Kerstmis grotendeels vervangen of samengevoegd met Santa Claus. Sinterklaas
daarentegen is er tot nu toe nog wel in geslaagd om los te blijven van de Kerstman.
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De geschiedenis van de kerstboom
De kerstboom wordt elk jaar weer door veel mensen opgezet om de sfeer rond kerst in huis te verhogen. Veel mensen
combineren het gebruik van de kerstboom met het uitdelen cadeautjes. Waar komt de traditie van de kerstboom
opzetten, behangen met lichtjes, eigenlijk vandaan? De kerstboom is vermoedelijk ontstaan uit Germaanse tradities.
Maar ook van de romeinen is bekend dat ze hun huis versierden met groene takken en verlichting. Bij de Romeinen en
Germanen stonden groene bomen en takken symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. Hierbij viel het hen op dat
er één boomsoort was die altijd groen bleef: de dennenboom. Andere bomen verloren hun bladeren of werden bruinig,
maar de dennenboom niet. De groene boom kondigde ook de nieuwe lente aan, een tijd van bloei. Daarom zetten de
Germanen tijdens de midwinternacht, de kortste dag van het jaar, een groene boom neer. Vaak in het midden van het
dorp. Deze werd dan versierd met appeltjes en andere attributen, die het begin van een nieuw seizoen aanduidden.
Uit bronnen blijkt dat kerstbomen al in de late middeleeuwen vanaf de vijftiende eeuw, in gebruik waren tijdens
christelijke winterfeesten. Bekend is dat in een rooms-katholieke kathedraal in Straatsburg in 1539 een grote
kerstboom stond. Een nog oudere vermelding van een versierde kerstboom komt uit 1510. In Riga, Letland, versierde
een lokaal gilde een boom met kunstrozen, danste om de boom heen en stak deze vervolgens in de brand. De roos
zou symbool hebben gestaan voor de Heilige Maagd Maria. In de zestiende begonnen de rijkere Duitsers ook een
boom in hun huis te plaatsen. Ze hingen hierbij appeltjes in de boom, een verwijzing naar de zogenoemde “Adam en
Eva’s dag” op 24 december.
Het gebruik van kerstbomen versierd met appels werd al snel overgenomen door de Britse adel en tijdens de
negentiende eeuw verspreidde het gebruik van de kerstbomen zich over de rest van Europa. In de 19e eeuw konden
alleen rijke gezinnen het zich veroorloven om een versierde spar in huis te zetten. Er werden in deze tijd veel
zondagsscholen opgericht en hier werden naast het verspreiden van het evangelie ook de minder bedeelden geholpen.
Zo kon de kerstboom ook bij hen zijn intrede maken, die anders de middelen er niet voor zouden hebben. Veel
Christenen zien de kerstboom sindsdien als een symbool voor ‘Het Licht’. Aanvankelijk werden er sparren versierd met
appels als symbool voor het Hof van Eden. In de 20ste eeuw maakten de appels plaats voor kerstballen en sinds die
tijd is een versierde boom niet meer weg te denken tijdens de kerst en uitgegroeid tot een geliefde traditie. Waarvoor
elk jaar met veel plezier de versieringen weer tevoorschijn gehaald word
Eerder al bestond er met name onder vrijzinnige protestanten in ons land de gewoonte om een kerstboom in huis neer
te zetten. Met name het Vaticaan heeft zich in de negentiende en twintigste eeuw lange tijd flink verzet tegen het
opzetten van kerstbomen. Deze bomen hadden immers een heidense oorsprong en weinig van doen met het
christelijke kerstfeest. Vooral in de negentiende eeuw waarschuwde de Rooms-Katholieke Kerk regelmatig tegen de
heidense gebruiken rond kerst. Niet eerder dan in 1982 stonden er voor het eerst kerstbomen in het Vaticaan in Rome.

Mededelingen
Het museum heeft voor de bezoeker naast de expositie van
Clary Houtzager en Cors de Kruijk nog meer moois in petto.
Men heeft Rob en Judith van der Waals bereid gevonden
hun collectie Wendt und Kühn objecten tentoon te stellen. Ze
hebben op dit moment circa 210 objecten. Ongeveer 180
daarvan zullen op de expositie staan. Het gaat om series. Zo
zullen er naast de diverse uitingen van Elfpunkte-engelen
ook Hollandse kinderen, Bloemenkinderen en kabouters
staan. Daarnaast is er een aantal muziekdozen te zien en
een voorbeeld van hoe de figuren worden geproduceerd.

Graag willen we ook langs deze weg
iedereen geweldig bedanken die met de
actie Rabo ClubSupport zijn stem heeft
uitgebracht op Stichting Vaassen Historie.
Dankzij uw steun leverde dit voor het
museum het geweldige bedrag op van
€ 745,28 .
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Kerst 2019 nadert met rasse schreden.
75 jaar geleden schreef Joop Labberton, dwangarbeider bij AEG in Berlijn, de navolgende brief
aan zijn ouders en broers op de Cannenburch.
Abs, Joop Labberton,Trifstasse 23, B.A.G/ Lager-Barak 5/15, 1 Berlin Borsigwalde
Berlin, 21-12-44
Beste Vader en Moeder en broers.
Na lange tijd niets meer van jullie gehoord te hebben, wil ik de pen nog maar eens op het papier zetten.
Het gaat met mij uitstekend, maar veel honger. Dus maak je niet ongerust over mij. Ik zit meer in
angst over jullie, maar jullie zullen je ook wel redden hè. Laatste bericht van jullie gehad van 6. Nov.
Het waren 2 kaarten. Verder hoor ik niets van jullie. Het is gauw Kerstdagen. We hebben de kamer
versierd en het eten is hapklaar. Met G .Kers alles nog oké. Met bombardementen gaat het nogal. Heb
nog steeds het zelfde werk. De kaarten van Theo blijven ook lang uit. Toch steeds door blijven
schrijven. Ik schrijf 2 x per maand.
Verder geen nieuws en wens jullie een plezierige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar, dus 1945 is
het jaar dat ons vrede brengt. Ook ik kan niet meer schrijven, praten kan ik genoeg.
Gegroet Uw Liefhebbende Zoon Joop Labberton

Tentoonstelling 75 jaar bevrijding 2020 op vier locaties
Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding van Vaassen. Museum Vaassen Historie en Broken
Wings besteden dan aandacht aan Joop Labberton en aan andere personen en gebeurtenissen.
Op vier locaties wordt een expositie ingericht die ons meeneemt in de tijd van vijf jaar oorlog.
In Museum Vaassens Historie zal een expositie te zien zijn die de gebeurtenissen van de
meidagen 1940 nader belicht. In Daams molen wordt een expositie ingericht die gaat over de
luchtbescherming en de luchtoorlog in Vaassen.
In het bouwhuis van kasteel Cannenburch wordt een expositie over dwangarbeid georganiseerd.
Van de familie Labberton, oud rentmeesters van het kasteel, werden drie familieleden gedwongen
tewerkgesteld in Duitsland. Van hen worden voorwerpen tentoongesteld en bijbehorende verhalen
verteld.
De laatste expositieruimte is op dit moment nog niet bekend. Getracht wordt om een leegstaande
locatie aan de Dorpsstraat te vinden. Hier zal aandacht zijn voor het verzet, de Jodenvervolging, de
evacuees en natuurlijk de bevrijding van Vaassen op 17 april.
De exposities zijn te zien vanaf februari t/m augustus 2020 (niet voor elke locatie is dit gelijk). De
achtergronden van de tentoonstelling zullen in een boekje worden vastgelegd.
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Museum
Vaassen Historie
ADRES:
Dorpsstraat 73
8171 BM Vaassen
Het museum is gevestigd op
de eerste verdieping, boven
lifestyle winkel Fifty8.
Een traplift is aanwezig
De toegang is gratis!
Voor scholen en groepen
kunnen rondleidingen met
deskundige begeleiding
worden verzorgd, ook buiten
de reguliere openingstijden. De
kosten bedragen 50 euro per
groep. Afspraak per e-mail of
via één van de bestuursleden
van het museum.
TELEFOON:
0578-623456
(alleen tijdens openingstijden)
E-MAIL:
info@vaassenhistorie.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.vaassenhistorie.nl

Wij zijn open op
donderdag en
vrijdag van 13.30
tot 16.30 uur en
zaterdag van 11.00
tot 16.00 uur.
Wij zijn ook open
op 2e kerstdag van
13.00 tot 16.00 uur.

We wensen u allen een
fijne Kerst en een
voorspoedig 2020 toe.
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Wij stellen ons voor!

De vernieuwde Zorgwinkel is geopend!
Op 1 augustus 2019 is in hartje Epe DeZorgwinkel geopend. In onze winkel hebben wij een ruim
aanbod van hulp- en gemaksmiddelen, zoals douche- en toiletartikelen, kleine handige hulpmiddelen
voor in en om het huis, mobiele en vaste telefoontoestellen, wandelstokken, producten voor
slechtzienden en slechthorenden, speciale zitkussens, braces en bandages. Daarnaast zijn ook de
grote hulpmiddelen verkrijgbaar in DeZorgwinkel, zoals scootmobielen, rolstoelen, rollators en
hometrainers. Allemaal producten om uw leven een stukje gemakkelijker te maken.
Naast nieuwe producten kunt u bij ons ook terecht voor outlet producten. Dit zijn hulpmiddelen die
gereinigd en technisch zijn gecontroleerd en als tweedehands hulpmiddel via onze winkel gekocht
kunnen worden. Deze producten worden via familie en nabestaanden veelal aangeboden aan
DeZorgwinkel, met de bedoeling dat iemand anders hiermee geholpen kan worden.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies over zorg en hulpmiddelen. Een vraag bijvoorbeeld of u in
aanmerking komt voor een hulpmiddel via de WMO of via de zorgverzekering.

Gratis bezoek aan huis!
Bent u niet in de gelegenheid om onze winkel te bezoeken?
Geen punt, wij komen graag gratis bij u aan huis, zodat u in uw vertrouwde omgeving een hulpmiddel
kunt zien en uit kunt proberen. Of misschien wilt u vrijblijvend advies over aanpassingen en
mogelijkheden om uw huis levensbestendig te maken. Bel ons gerust, wij helpen u graag.

Uitleen
Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Dan kunt u deze op vertoon van uw zorgverzekeringspas bij ons
komen lenen voor maximaal zes maanden. Bezorging aan huis van grote hulmiddelen is gratis. Na de
leen periode adviseren wij u graag over de diverse vervolgmogelijkheden.

Verhuur
Niet alle hulpmiddelen worden door uw zorgverzekering vergoed. Mocht u tijdelijk een hulpmiddel nodig
hebben die niet wordt vergoed door uw zorgverzekering, dan kunt u hiervoor terecht bij
DeZorgwinkel. Informeer naar de mogelijkheden.

VIP abonnement
Met een VIP abonnement kunt u loophulpmiddelen, zoals krukken, rollator en een looprek gratis lenen.
Is uw rollator stuk en bent u VIP abonnee, dan ontvangt u gratis een leen-rollator totdat uw eigen
rollator is gerepareerd.
Jaarlijks gratis technische check van uw hulpmiddel.
Gratis ophalen en bezorgen van producten.
U ontvangt als VIP abonnee altijd 10% korting op het gehele assortiment.

Hoofdstraat 142, 8162 AP Epe, tel 0578-846431, email info@de-zorgwinkel.nl,
website www.de-zorgwinkel.nl. Openingstijden: maandag 13.30 – 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag
09.00 – 17.00 uur. Zaterdag/zondag gesloten

Wilt U als sponsor uw bedrijf ook eens nader voorstellen?
Laat het ons weten
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Onderstaande sponsors maken het bestaan van Museum Vaassen Historie
en de nieuwsbrieven mede mogelijk.
Wij danken ze daar hartelijk voor!

