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Pallem, pallem, pasen ... 
Rob van de  Laar 

De winterse kou loopt ten einde, de  kro- 
kussen staan weer in bloei, de  eerste 
groene blaadjes kondigen zich aan. In d e  
hele cyclus van d e  oude winterse riten 
was het nu zaak om vruchtbaarheid voor 
het land en bescherming van d e  vruchten 
tegen weersinvloeden af t e  smeken. Dat 
deed men o.a. door middel van het plan- 
ten van de  groene meiboom, teken van 
d e  ontluikende natuur. 

In dezelfde tijd herdacht en vierde de  katho- 
lieke kerk de zegetocht die Jezus maakte bij 
zijn binnenkomst in Jeruzalem, begeleid 
door met palmen zwaaiende inwoners 

10 Het kon niet anders of ook dit gebruik en 

deze festiviteit vloeiden, zoals vele andere 
samen, en werden als één feest opgenomen 
in d e  christelijke kalender. 
Zo ontstond d e  traditie van de  palmpasen 
In feite dus een kleine meiboom maar ook 
dienend als palm, enerzijds als symbool 
voor de  vruchtbaarheid en anderzijds als 
symbool voor de  triomftocht van de  Verlos- 
ser 
Het gebruik is zeer oud en met name in 
's-Hertogenbosch nog volop bekend, al is 
de  oorspronkelijke betekenis, zoals bij zove- 
le volksgebruiken, niet direct meer relevant 
voor het voortbestaan 
De palmpasen zelf bestaat uit wilgetakken 
die rondom een staander worden gebogen, 
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daarna voorzien van buxusgroen en versierd 
met gekleurd papier in de vorm van muize- 
traples, sinaasappelen en snoepgoed 
Bovenop prijkt dan een haantje van brood- 
deeg, het zogenaamde 'haantje pik' Dat 
laatste oorspronkelijk als symbool voor het 
ontwaken van de natuur 
De vorm van de Bossche boom kan plat zijn, 
met een verticale boog of twee verticale 
bogen, maar ook met een of meerdere hori- 
zontale ringen Met name de bloemist Karel 
Hendercon in de Walpoort was jarenlang 
verantwoordelijk voor de vervaardiging 
Op de foto's, het jongetje gedateerd om- 
streeks de eeuwwisseling en de kar 194 1, 
zijn drie versies te bewonderen 
Sasse van Ysselt schreef in 1898 hierover 
dat de avond vóór Palmpasen aan de kinde- 
ren werd verteld dat de engelen 's nachts bij 
vader en moeder een palmboom zouden 
brengen Met de daags daarna gekregen 
boom stapten de kleinen dan trots door de 
stad om het moois te tonen 

Dat zou het begin van de palmpasenoptocht 
geweest kunnen zijn zoals wij deze nu nog 
heden ten dage kennen. 
In de laren vijftig was het het Groot Zaken- 
centrum dat zulks organiseerde totdat in 
1961 de Federatie Bossche Jeugdactie het 
overnam Al moest de optocht het laar daar- 
op reeds wegens geldgebrek worden afge- 
last, het gebruik bleek diep geworteld en 
het Comité Bossche Folklore kon een jaar 
nadien de optocht weer in ere herstellen 
Toch bleek ook dit comité niet in staat om 
de financiele eindjes aan elkaar vast te kno- 
pen waarna in 1967 de offici@le optocht 
werd opgeheven De eer valt de Jeugdcen- 
trale Parochie Binnenstad te beurt deze 
oude folkloristische gebeurtenis in de 
laren zeventig weer nieuw leven te hebben 
ingeblazen Zij wist zich bil haar streven 
gesteund door de Kring Vrienden van 
's-Hertogenbosch en de Vereniging Rond 
Janus en Bet Al zal geen kind meer verteld 
worden of zelfs maar geloven dat de enge- 



@bracht hebben, ook dit jaar zullen 
;:W m h n r c i e n  genieten van die vele blijde 
p t h t j e s  van kinderen met hun prachtig 
wadewde  almp pa sens. 

n E& mlkgebruik, in ere gehouden als toe- 
rhti~ehe attractie, als een bezigheidsthera- 
Hamor jong en oud of een festiviteit met 

. een &dieper liggende achtergrond? Om die 
, atra@ te kunnen beantwoorden zou er diep- 

gamder onderzoek verricht moeten worden. 
&n speuren naar de historie van de Bos- 
sche volksgebruiken in het algemeen en in 
het bijzonder naar de betekenis en de ont- 
staansredenen, zou een stad als 
's&ìertogenbosch zeker niet misstaan Met 
uitzondering van het carnavalsfeest Iigt daar 

I nog een onontgonnen terrein Een taakvoor 
de 'Kring', 'Rond Janus en Bet' en/of Stads- 
archief. Wie neemt de handschoen op? 

m 

Het stadsarchief en zijn 
eerste 'archivarius' 

Jozef Hoekx 

Het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch 
bestond in 1991 150 jaar. In die lange 
periode werd door vele archivarissen 
gewerkt aan  het  toegankelijk maken van 
d e  rijke archieven van onze stad. Deze 
archivarissen ziin o p  hun beurt ook weer 
een  deel  van het verleden geworden. De 
manier waarop zij werkten, wat zij deden 
en wat zij lieten, bepaalt nu nog in sterke 
mate d e  wijze waarop wij d e  geschiede- 
nis van 's-Hertogenbosch kennen en erva- 
ren. In een  aantal artikelen zullen huidi- 

12 g e  Bossche archivarissen enkele boeien- 

d e  aspecten uit het leven e n  werk van 
enkele van hun voorgangers beschrijven. 
In dit nummer komt d e  eerste 'archivarius' 
van onze stad aan  bod: 
d r  C.R. Hermans. 

Omgaan met oude stukken 

Vanaf het ontstaan van de stad werd er door 
het stadsbestuur en zijn functionarissen 
archief gevormd Tussen dat archief en de 
dagelijkse administratie bleef tot aan het 
eind van de achttiende eeuw een nauwe 
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