Volksgericht of charivari
Bij het ronddwalen op internet en in de kranten op Delpher kom je soms en vaak
onverwacht nog wel eens een interessant plaatselijk berichtje tegen dat destijds landelijk
nieuws is geworden en waarbij je nu, anno 2019, je wenkbrauwen gaat fronsen.
Zo lezen we in de Delftsche courant van 23 augustus 1867:
“ Het houden van zoogenaamde tafelpartij ( ketelmuziek ) is lang niet uit de mode. Het
dorpje Nistelrode heeft onlangs het bewijs daarvan geleverd. In die gemeente woont een
weduwe, wier naam en antecedenten minder gunstig zijn. Op zekeren avond, omstreeks 10
ure, gingen een 20-tal personen naar hare woning, braken de deur open, haalden de
houten muur omver en gooiden alzoo het geheele huis op den grond. De vrouw, die
inmiddels in het veld was gevlugt, werd achterhaald, mishandeld, geboeid op eene kar
geworpen, naar een ander dorp gereden, daar onder de marktpomp gelegd, herdoopt en ten
slotte tot ergernis van anderen achtergelaten en dat alles zonder de tusschenkomst der
justitie, die dan ook van niets wist. Den volgende dag hiervan onderrigt, is tegen de
belhamels proces-verbaal opgemaakt en ter instructie opgezonden aan den heer regtercommissaris te ’s Bosch.”
Dit volksgebruik – een ritueel volksgericht, het eigen rechter spelen door de plaatselijke
bevolking en iemand even een lesje leren door bestraffing, beschimping en vernieling - en
waarbij de overheid veelal vaak (te) laat pas ingreep werd charivari genoemd.
In de meer primitieve vorm bestond het uit het kort en klein slaan van het interieur van de
betrokkene, het besmeuren van de woning en het maken van ketelmuziek. Ketelmuziek is een
vorm van lawaai maken. De term is afkomstig van het lawaai dat gemaakt werd voor de deur
van een persoon wiens gedrag tot verontwaardiging leidde. Het lawaai werd gemaakt door
trommelen op ketels en pannen, slaan met potdeksels, geschreeuw en getoeter maar ook werd
daarnaast in de optocht spottende toneelstukjes opgevoerd en bij het gejoel van omstanders,
spottende liederen gezongen. De ketelmuziek werd gemaakt met muziekinstrumenten, maar
ook met allerlei spullen uit de huishouding, de werkplaats of de landbouw zoals ketels en
zeisen. Men speelde waarschijnlijk bewust zo vals mogelijk. Later bestond het vooral uit het
barricaderen van de deuren met landbouwgereedschappen en -karren. Tegen het tafelen werd
opgetreden door de wereldlijke overheid, terwijl ook het geestelijk gezag hiertegen streng
fulmineerde. Het gebruik heeft niettemin nog voortbestaan tot in de jaren 50 van de 20e eeuw.
Soms was de charivari een tamelijk milde bespotting. Het had dan meer het karakter van
volksvermaak, een uitlaatklep om eens goed te lachen en die ander een lesje te leren. Dan
werd het slachtoffer nadien weer in de gemeenschap opgenomen. Soms ging men echter net
zo lang door tot het slachtoffer zijn biezen pakte. Er werden weleens bezittingen vernield en
mensen gemolesteerd en in een enkel geval vielen er zelfs doden.

Figuur 1 Hudipas encounters the skimmington - tekening van William Hogarth

In Noord-Brabant kwamen verschillende vormen van charivari voor. "In de ploeg spannen",
"beerjagen" en "tafelen" waren volksgebruiken die mogelijk al vóór 1600 bestonden en in
1934 in Noord-Brabant nog volop voorkwamen.
In de ploeg spannen: Deze charivari werd gegeven aan een man die zijn vrouw sloeg. Hij
werd meestal door vrouwen uitgedeeld, hoewel er ook vaak jongens en volwassen mannen
aan deelnamen al was het maar omdat het mannelijke slachtoffer alleen door een stel sterke
mannen in de ploeg gespannen kon worden. Overigens werd er ook weleens een vrouw in de
ploeg gespannen, als ze haar man sloeg of onder de duim hield. Het 'in de ploeg spannen' zou
weleens voortgekomen kunnen zijn uit voorchristelijke vruchtbaarheidsrituelen net als
ploegfeesten zoals het Engelse Plough Monday op Koppermaandag
De volgorde van de gebeurtenissen was:
1. Men blies op een hoorn en/of trommelde. Dit was het startsein voor het charivari en
iedereen verzamelde zich.
2. De deelnemers gingen met veel lawaai en ketelmuziek naar het huis van de
vrouwenmishandelaar, trokken hem aan zijn haren en kleren uit zijn huis, en spanden
hem voor een ploeg.
3. Hij moest onder helse ketelmuziek en veel stokslagen net zo lang een stuk van de
straat of van zijn hof omploegen tot hij erbij neerviel, tot hij smeekte om op te mogen
houden en plechtig beloofde zijn leven te beteren. Dit gebruik kwam ook in
Gelderland voor.
Het beerjagen: Deze charivari werd gegeven aan een man of vrouw die overspel had
gepleegd, of aan een overspelig stel. De eerste beschrijving van dit gebruik stamt uit 1656. Dit
gebruik kwam ook voor in Vlaanderen, Limburg, de Betuwe en in Europese landen als
Duitsland en Engeland.

De volgorde van de gebeurtenissen was:
1. Men blies op een hoorn en/of trommelde. Dit was het startsein voor het charivari en
iedereen verzamelde zich.
2. Onder veel lawaai en ketelmuziek gingen de deelnemers naar het huis van hun
slachtoffer(s).
3. Deze bond men een touw om het middel, een overspelig stel werd aan elkaar
vastgebonden. Soms werden de slachtoffers uitgekleed; in de achttiende eeuw was
men op het Brabantse platteland nog niet zo preuts. Onder begeleiding van
ketelmuziek of hoorngeblaas werd hij, zij of het stel door het dorp of zelfs door
verschillende dorpen gesleept (als een beer) en daarbij met knuppels geslagen.
4. Tot slot werden de slachtoffers door een rivier of een modderpoel gesleept, soms net
zo lang tot ze (haast) verdronken.
Tafelen (ook: toefelen of toffelen) is een volksgebruik dat vooral in Noord-Brabant
voorkwam. De naam is afkomstig van het in de provincies Noord-Brabant en Antwerpen
voorkomende woord toefelen: een pak slaag geven. Oorspronkelijk was het een ritueel in de
vorm van een volksgericht, ook wel charivari genoemd. Het was een strafmaatregel die werd
opgelegd wanneer de buurt in opspraak werd gebracht door een individu of een stel dat de
sociale gedragsnormen had overtreden en dat daarom bestraft en bespot moest worden.
Verder kon dit plaatsvinden als er bijvoorbeeld regelmatig echtelijke ruzies voorkwamen,
maar vooral als een verloving voortijdig werd afgebroken door één van beide partijen.
Tafelen of toffelen was in Noord-Brabant een wijdverbreid gebruik vooral in de Meierij, maar
het kwam ook in Vlaanderen en Gelderland voor. Het gebruik werd voor het eerst beschreven
in 1765. Deze charivari werd gegeven als:


Een van de partners na de verloving (waarbij een huwelijksbelofte werd gedaan)
opeens niet meer wilde trouwen. In de achttiende en negentiende eeuw werden bijna
alleen vrouwen getafeld, alleen hen werd het verbreken van de huwelijksbelofte
blijkbaar kwalijk genomen. In de twintigste eeuw werden ook mannen getoffeld als
die niet meer wilden trouwen of als ze een vrouw zwanger hadden gemaakt en haar
daarna lieten zitten.

De volgorde van de gebeurtenissen was als volgt:








Op verschillende plaatsen in het dorp werd op hoorns geblazen.
Het volk haalde ergens een tafel (in latere tijden: karren), emmers, ketels of kuipen en
een slijpsteen weg.
Op de tafel of de kar zetten ze de slijpsteen en (vanaf de achttiende eeuw) werd op die
slijpsteen een stinkend, half vergaand kadaver gelegd
De deelnemers aan het charivari gingen in optocht en met ketelmuziek naar het huis
van hun slachtoffer.
Soms werden er twee stropoppen, die het paar moesten voorstellen, meegenomen.
Deze werden voor het huis van het slachtoffer in een boom gezet of op het dak.
De tafel of de karren werden tegen het huis van het slachtoffer gezet benevens hekken,
emmers, palen en kachelpijpen. Meestal werd de ingang gebarricadeerd.
In de kuipen en emmers lagen menselijk uitwerpselen (drek) die men uit een secreet
(het toilet) of uit het riool had meegenomen.






Onder het zingen van hekeldichten, met ketelmuziek en geschreeuw werden de spullen
rond het huis en het huis zelf besmeurd met drek. In de twintigste eeuw werden er ook
kafmolens meegenomen en werd zo veel mogelijk kaf, een afvalproduct van graan, in
het huis van het slachtoffer gedraaid.
Soms werden er ook vernielingen aangericht en werden de bewoners mishandeld.
Op het einde van het charivari werden de stropoppen soms verbrand of begraven.

Figuur 2 Bernard van Dam

Quanselbier, buxenbier, schieten en wittebrood
Quanselbier, rij- dans- dons- of balbier was het gratis bier dat een paar geacht werd aan de
jongemannen van de gemeenschap te geven bij hun verloving en huwelijk.
Buxenbier, boksen- boxem- buxem- of schootbier was het gratis bier dat een paar geacht werd
aan die jongemannen van de gemeenschap te geven die bij hun verloving of huwelijk een
eresaluut gaven met pistolen en geweren. De jongelui schoten graag onverwachts vlak bij en
achter het paar. Ze probeerden vooral de bruid "los te schieten" dat is haar aan het schrikken
te maken. Soms weigerde het paar deze traktatie uit gierigheid, waarna de jongeren het paar
een charivari met ketelmuziek kwamen geven en pas weggingen nadat ze geld hadden
gekregen dat ze daarna in de kroeg gingen opdrinken.
Al rond 1656 hadden de Staten-Generaal van de Nederlanden het verstrekken van quansel- en
buxenbier verboden op straffe van een fikse boete. Ook het "schieten" was aan banden gelegd.
Het duurde echter tot na circa 1820 voordat de lagere autoriteiten deze verboden gingen
uitvoeren. Ook het paar dat (vrijwillig of gedwongen) aan deze gebruiken meewerkte werd
toen beboet. Dit soort maatregelen leidde soms weer tot agressieve charivari’s tegen de
gezagsdragers.
De jonge vrouwen uit de gemeenschap hielpen vóór het huwelijk de bruid om het huis schoon
te maken. In ruil daarvoor hoorden ze op koffie en wittebrood te worden getrakteerd: de
zogenaamde "scheutelkesvisite" of het "wiesfeest". De buurvrouwen namen zelf kopjes mee
en gooiden die na afloop kapot. Werd hen deze traktatie geweigerd, dan konden ze voor straf
ketelmuziek komen maken en zelfs het pas schoongemaakte huis vol poep smeren. Een
charivari bij een traktatieweigering werd in een milde vorm nog in 1958 in Geldrop gegeven.

Carnaval
Al vanaf de Late Middeleeuwen waren er tijdens het carnaval meer charivari’s dan anders.
Ook in Frankrijk en andere landen werden juist dan de hoorndragers (bedrogen mannen),
mannen die hun vrouwen mishandelden, mannen die bij hun vrouw onder de plak zaten en
andere overtreders van de sociale normen in optocht met ketelmuziek door de stad gevoerd.
Groepen mannen maakten in de periode voor het carnaval een carnavalswagen, terwijl iemand
anders portretten schilderde van straatmadeliefjes of van vrouwen die "in de fout" waren
gegaan. Weer iemand anders dichtte spotliederen, vaak op al bestaande melodieën. Tijdens
het carnaval waren de mannen gemaskerd. Ze trokken van herberg naar herberg, voerden daar
een toneelstukje op en zongen het spotlied waarbij de schilderingen als illustratie getoond
werden.
In 1811 werd in ‘s-Hertogenbosch hooggeplaatste vrouw die er twee minnaars op na hield op
deze manier bespot. Waarschijnlijk omdat deze vrouw Fransgezind was, gaven de autoriteiten
toestemming voor dit carnavalscharivari en lieten de tocht zelfs begeleiden door
hellebaardiers. Hierdoor konden anti-Franse sentimenten van het volk een uitweg vinden.
Toen de Fransen eenmaal begrepen wat er aan de hand was, was de hele zaak al voorbij. Ook
tijdens de carnavalscharivari's werden reputaties gebroken, hetgeen soms leidde tot juridische
wraakacties van de getroffenen.
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