Vraag & Antwoord

Vragen waar je al jaren mee rondloopt?
Quest geeft antwoord. Mail je vraag naar
redactie@quest.nl. Of stuur de vraag naar
Redactie Quest, Moermanskkade 500,
1013 BC Amsterdam.

Hoe lang eten
we al oliebollen?
Met krentjes, of toch liever zonder. Zelfgebakken met
uitsteeksels, of glad en rond van de plaatselijke kraam.
Oud en Nieuw is niet compleet zonder oliebollen. Waar
komt die gewoonte eigenlijk vandaan?
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‘E

r zal wel geen enkele huisvrouw zijn
die niet tegen het einde van het jaar
aan bladerdeeg, plumpudding of
oliekoeken begint te denken’, schrijft
De Gooi- en Eemlander in 1948. ‘Wie over
een electrische- of gasoven beschikt, hale
bakplaat en taartvorm voor de dag, wie niet
zo gelukkig is, stelle zich tevreden met het
te voorschijn toveren van appel-beignets,
oliebollen en gevulde wafels.’
Het is duidelijk: dat we ons tonnetjerond
eten aan het einde van het jaar, is geen
nieuwe gewoonte. Al in 1868 verschijnt het
woord ‘oliebol’ voor het eerst in het Van
Dale-woordenboek. Daarvoor kenden we
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ze trouwens ook al, maar toen heetten ze
nog oliekoeken (of ‘oly-koecken’).

AAHet is zoet

Wie precies de eerste hap uit een oliebol
nam, zullen we nooit weten. Maar oliebollen, of oliekoeken, bestaan al minstens
sinds de zeventiende eeuw. Het oudste
bekende oliebollenrecept komt uit 1667
en stond in het boek De Verstandige Kock
of Sorghvuldige Huys-Houdster. Wie zijn
neus optrekt bij het idee van krenten of
(de horror!) appelstukjes in zijn gefrituurde
deegbal, zou hier niet gelukkig van zijn
geworden. Het recept vermeldt niet alleen

Gladde verhalen

V

olgens een hardnekkig verhaal ligt
de oorsprong van de oliebol al
veel eerder. De Bataven en Friezen,
die in Nederland woonden ten tijde
van de Romeinen, zouden de vette
bollen gegeten hebben tijdens de
midwinterfeesten. Dat hield ze veilig
voor de Germaanse godin Perchta, die
met een zwaard zou proberen hun
buik open te rijten. Door het vet van
de bol zou haar zwaard uitglijden. De
oorsprong van het verhaal lijkt een
boek uit 1932 over de geschiedenis
van verschillende soorten brood en
gebak. Van het verhaal klopt niets,
zei Ineke Strouken in 1994 tegen NRC.
Volgens de toenmalig directeur van
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur was het destijds vooral hip om
alles aan oude Germaanse gebruiken
te hangen.

Hollandse hap?

N

ederlanders doen
zich al eeuwenlang te
goed aan oliebollen. Maar
is dat ook uniek? De gewoonte om deeg in olie
te bakken is dat in ieder
geval niet.
Uit het middeleeuwse
Spanje en Portugal komt

de empanada, in ZuidAmerika keken ze de
zoete churros af bij de
Spanjaarden en de Chinezen hadden al vóór
Christus bedacht dat
gefrituurd deeg lekker
was. De Amerikanen
hebben hun donut

en daar zal heus wat poeder vanaf zijn
gekomen, vertelt ze. Maar de kans dat men
zoveel moeite deed voor wat poedersuiker
bij de oliebol, lijkt erg klein.
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AAHet is vet

rozijnen en appels, maar ook gestampte
amandelen, kaneel, gember en kruidnagel.
Ze zijn dus heel wat kruidiger dan de
moderne variant.
En er zaten rozijnen in. Maakt dat de oliebol mét authentieker dan die zonder? Lizet
Kruyff, culinair historicus, vermoedt van
wel. ‘Zeker in Nederland maken de krenten
en rozijnen het chiquer. De versie zonder is
toch voor armere mensen.’ De vruchten
maken de oliebol ook wat zoeter, vertelt ze.
‘Suiker was er toen nog niet, of heel duur.
Poedersuiker, zoals we dat nu hebben, is
een industrieel product.’ Vroeger had je
suikerkegels waar je de suiker af raspte,

De oliebol zal vroeger sowieso een beetje
anders gesmaakt hebben. ‘Hij werd veel
gemaakt in raapolie, dat is relatief goedkope olie’, vertelt Kruyff. Daarin werden
soms roggebrood en appel ‘uitgebrand’,
om de olie op smaak te brengen. Wie
wat meer geld had, kon duurdere olies
gebruiken, van noten of zaden.
De frituurpan lekker volgooien om je oliebollen te bakken, was te duur. Volgens de
website van Het Smaakmuseum, dat oude
recepten verzamelt en uitvoert, bakte je
ze in ongeveer een liter olie. De oliebollen
hadden daardoor niet de ruimte om te
dobberen en bleven platter. Dat zou ook
kunnen verklaren waarom ze nog oliekoeken heetten. Vermoedelijk, dan. Want
op een schilderij van Aelbert Cuyp, uit
circa 1652, staat een vrouw met een knalrode pan met, jawel, oliebollen. Niet zo
rond als je ze nu in de kraampjes aantreft,
maar nog steeds aan de bolle kant. Kruyff
gelooft dat de naam oliekoek simpelweg
meer voor de hand lag. ‘Een bol is niets.
Een gehaktbal heette eerst ook niet zo.’

AAHet is warm

Of ze nu bol waren of niet, net als nu zal
lang niet iedereen ze zelf gebakken hebben.
Pas rond 1900 kregen veel huizen een
fornuis, daarvoor kookte men nog veel
op open vuur. En daarin een grote pan
kokende olie hangen, is levensgevaarlijk
volgens Ineke Strouken. Dat schrijft de
voormalig directeur van het Centrum
voor Volkscultuur in haar boek Dit vieren
wij (2017). Kruyff denkt dat veel mensen
simpelweg geen grote, hete vuren hadden
om goed oliebollen te bakken. ‘In de stad,
met allemaal houten huisjes, hadden
mensen kleine vuurtjes, wat je ook nog
op de schilderijen van Jeroen Bosch goed
ziet’, vertelt ze.

overigens weer van onze
Nederlandse oliebollen
afgekeken. Omdat het
midden van de oliebol
niet altijd goed doorbakken was, hielden ze dat
open. Het mag duidelijk
zijn: deeg en olie zijn een
gelukkig huwelijk.

Wilde de stadse mens zich te goed doen
aan een oliebol, dan haalde hij die waarschijnlijk bij een kraampje, op de markt, of
de kermis. Dat was sowieso een prima plek
voor een vette hap. ‘Het is echt streetfood’,
vertelt Kruyff. ‘Het is warm, snel, je kunt het
buiten zo opeten. Vooral in de winter is dat
lekker.’ Er is weinig veranderd: op de markt
kun je je nog steeds storten op verse stroopwafels, warme poffertjes en knapperige
loempia’s.
En waarom de oliebol zo goed bij de winter
past? Hij is gemaakt van ingrediënten die
lang goed blijven: meel, bier (voor de gist),
olie en gedroogde vruchten. Als het vlees
van de najaarsslacht al opgegeten is en ook
de verse groenten op zijn, is het nog steeds
prima oliebollen bakken. Ze vormen een
fijne bodem in de koude maanden, en ze
zijn gemakkelijk in grote hoeveelheden te
bakken en uit te delen.
Of allemaal zelf op te eten, want de kortste
dagen vielen precies tussen de vastenperiodes in. Rond de negentiende eeuw
begonnen die lekkere, vette oliebollen en
de jaarwisseling echt bij elkaar te horen.  7
emmeke.bos@quest.nl

Oliebollencijfers
7 Een op de vijf mensen bakt de oliebollen thuis, volgens cijfers van marktonderzoeker GfK uit 2015.
7 De helft haalt ze ergens anders. En
de rest? Die slaat de oliebol over.
7 In totaal worden er zo ongeveer 55
miljoen oliebollen thuis uit het frituurvet
gevist, gokt Koopmans (die van de pakken
oliebollenmix).
7 En in totaal? Waarschijnlijk eten we er
elk jaar samen honderd miljoen weg. Dat is
gemiddeld acht stuks per oliebolleneter.
7 Bij Quest zitten we daar nog een stuk
boven: wij eten er gemiddeld 13,6. In een
Quest-Facebookpoll gaf 16 procent van de
stemmers aan er nog meer op te eten. De
rest hield het op (veel) minder.
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