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29 augustus  
‘Feestdag van de onthoofding van de H.-Johannes de Doper’ 

 

Ioannis in Disco 

Die Johannesschüssel 

De Johannesschotel 

Johannes de Doper is naast Maria de enige heilige die twee naamdagen op de kerkelijke kalender 

heeft. Hij wordt gevierd zowel op zijn geboortedag (24 juni) als op zijn sterfdag (29 augustus). Dit 

laatste, het ‘feest van zijn onthoofding’, wordt reeds sinds de 6de eeuw gevierd.  

Johannes is immers niet zomaar gestorven, of gewoon gekruisigd, of met een volderstang 

doodgeknuppeld. Nee, hij genoot de twijfelachtige eer zijn hoofd letterlijk te verliezen aan een mooie 

dame na een uit de hand gelopen verjaardagsfeest van Herodes.  

 

Detail van 'Salomé met  

het hoofd van Sint Jan  

de Doper op een schaal',  

Lucas de Oudere  

Cranach (Kronach 1472-

Weimar 1553)  

foto: Web Gallery of Art)  

 

Van deze gebeurtenis verhalen in onze Kathedraal twee luiken van altaartriptieken. Beide behoorden 

in verschillende tijden toe aan het schrijnwerkersgilde.  Even situeren.  

De altaartriptieken van de schrijnwerkers in de Kathedraal van Antwerpen 

In 1508 bestelt het gilde van de schrijnwerkers voor haar nieuwe altaar in de noorderdwarsbeuk 

(plaats  van de Kruisoprichting van Rubens nu), een retabel bij Quinten Metsys met als thema  ‘De 

bewening van Christus’. Dit retabel is momenteel nog steeds hét pronkstuk van de tentoonstelling in 

de Kathedraal.  

Het triptiek was wel een nieuwe versie op hetzelfde thema van het schilderij dat Quinten 30 jaar 

eerder conterfeitte,  ‘De nood Gods’,  dat van 1476 tot 1496, dus lang voor de afwerking van de kerk, 

op het gemeenschappelijke Sint-Jansaltaar van de schrijnwerkers en de kuipers stond. Maar na de 

scheiding van beide gilden bleef dit schilderij op het altar van de kuipers. (De verdere geschiedenis 

van het schilderij is ons onbekend).   
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Het nieuwe altaarstuk ‘De bewening van Christus’ heeft ook een bewogen geschiedenis (zie daarover 

ook de tentoonstellingscatalogus). Na de beeldenstorm van 1565 komen de schrijnwerkers in 

geldnood en verkopen het triptiek aan de Magistraat in 1577. Nadien blijven de schrijnwerkers meer 

dan 40 jaar zonder altaarretabel.  

Hoewel. Al in 1589, kort na de val van Antwerpen, bestelt het gilde voor haar nieuw altaar in de 

kooromgang een nieuw retabel bij pictor doctus Hendrik van Balen (Antwerpen 1573-1632) maar het 

duurt nog tot 1622 (meer dan 30 jaar) vooraleer de opdracht uitgevoerd wordt. Over de 

achtergronden is niets bekend.  

Maar terug naar  

De geschiedenis van de onthoofding van Johannes   

Even de feiten op een rijtje.  Eerst de teksten, het evangelie.  

Zowel Matteüs (14, 1-12) als Marcus (6, 14-29) vertellen het verhaal van het verjaardagsfeest.  In de 

versie van Marcus luidt het (Nieuwe Bijbelvertaling): 

     [14] Koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen 
zeiden: ‘Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke 
wonderbaarlijke krachten.’ [15] Maar anderen zeiden: ‘Het is Elia,’ en weer anderen zeiden: ‘Hij is een 
profeet zoals die er vroeger waren.’ [16] Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: ‘Het is Johannes, 
die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.’ [17] Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen 
en hem, aan handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer 
Filippus, met wie hij getrouwd was. [18]Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: ‘U mag niet 
trouwen met de vrouw van uw broer.’ [19] Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze 
hem uit de weg ruimen, maar ze kreeg er de kans niet toe, [20]want Herodes had ontzag voor 
Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. 
En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch 
graag horen. [21] Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn 
verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners 
van Galilea. [22] De dochter van Herodias*kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, 
wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: ‘Vraag me wat je maar wilt, en ik zal 
het je geven.’ [23] En hij bezwoer haar: ‘Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van 
mijn koninkrijk!’ [24] Ze ging naar haar moeder en vroeg: ‘Wat zal ik vragen?’ Haar moeder zei: ‘Het 
hoofd van Johannes de Doper.’ [25] Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en 
zei tegen hem: ‘Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper 
geeft.’ [26] Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren omdat hij in 
het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. [27] Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het 
bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofdde Johannes. [28]Hij 
bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje, en zij gaf het aan haar 
moeder. [29]Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. 
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De altaarstukken van de schrijnwerkers in de Kathedraal  
 

‘De H.-Johannes de Doper berispt koning Herodes’, Hendrik van Balen, Antwerpen 
1573-1623, rechterluik van het triptiek ‘De prediking van Johannes de Doper’, 1622 (nu in 
de noorderzijbeuk van de kathedraal) 

 

 

Wat vertelt Van Balen? 

Naast eerdere episodes uit het leven van Johannes (Johannes 

krijgt een badje op het linkerluik en Johannes predikt in het 

bos op het centrale paneel) vinden we op het rechterluik de 

episode die de aanleiding vormt voor zijn onthoofding.  

 Johannes (links, halfnaakt) heeft zojuist Herodes duidelijk 

gemaakt dat hij niet akkoord gaat met het bloedschennige 

huwelijk van de vorst met de vrouw van zijn broer (Herodias). 

(Mc 6, 17). Op de achtergrond bespreken Herodias en een 

hofdame deze uitspraak.  

Hoewel Herodes Johannes laat opsluiten en ketenen heeft hij 

toch steeds een grote eerbied en achting behouden voor deze 

‘rechtvaardige en heilige man’ (Mc 6, 20). Bij Matteüs wordt 

dit ook vermeld maar daar wordt aan toe gevoegd dat hij hem 

ook had willen doden maar terugschrok voor de reactie van 

het volk dat ‘hem voor een profeet hield’ (Mt. 14, 5).  Maar 

Herodes wordt onder druk gezet door Herodias om  Johannes 

te doden (Mc 6, 19). En deze gelegenheid zal zich voordoen bij 

het verjaardagsfeest van Herodes.   

Deze episode, de onthoofding en de aanbieding van het hoofd 

aan Herodes, wordt verhaald op het triptiek van Quinten 

Metsys.  
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‘Salome met het hoofd van Johannes voor Herodes’,  Quinten Metsys, Leuven 1466-
Antwerpen 1530, linkerluik van het triptiek ‘De bewening van Christus’, 1508 (nu in 
de zuiderzijbeuk van de Kathedraal)  

 
Reeds 100 jaar vóór het triptiek van Van Balen toonde Quinten Metsys op zijn triptiek voor het 
schrijnwerkersgilde, hoe dit feest afliep.   

Op het linkerluik vinden we dit weergegeven in een 

stripverhaaltje in 2 scènes.  

Een minitafereeltje (foto rechts) in de doorkijk 
(tussen het hoofd van Salomé en het hoofd van 
Herodias). Het speelt zich af in de gevangenis, die 
met een loopbrug verbonden is met het paleis, waar 
een soldaat zopas het hoofd van Johannes met een 
zwaard heeft afgehouwen. Hij houdt het hoofd bij 
de haren en legt het op een  schaal  (disco) die door 
Salomé wordt vastgehouden. 

 

Dit is niet helemaal getrouw aan het evangelie waar de soldaat het hoofd ‘binnen’ brengt op een 
schaal en aan de dochter van Herodias  aanbiedt.  

De evangeliën geven de dochter van Herodias geen naam. De naam Salomé zou voor het eerst 
vermeld worden door de Joodse historicus Flavius Josephus (ca. 37-na 100).  

In het paleis (foto links), op de voorgrond, speelt zich de volgende scène af: Salomé biedt met een 
bijzonder gracieus gebaar de schotel met het hoofd aan Herodes aan (en niet aan haar moeder zoals 
Marcus verhaalt) . Herodes kijkt vol afgrijzen en lijkt aan te geven dat hij er zijn handen afhoudt. 
Anders is de reactie van Herodias. Zij gaat zelfs zover nog een mes in het hoofd van Johannes te 
steken.  
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Waar komt de geschiedenis van het mes vandaan?  

Het is niet terug te vinden in het evangelie.De legende is verbonden met het reliek van het hoofd 
van Johannes dat zich in Amiens  bevindt. Dit hoofd is één van de zowat 12 johanneshoofden die in 
de late Middeleeuwen de ronde deden.  

Na de 4de kruistocht werd een hoofd dat ingebouwd was in de kerk van Sint-Joris van Mangana  in 
Constantinopel toegeschreven aan Johannes. Het werd overgebracht naar Amiens. De grote verering 
die daar ontstond gaf aanleiding tot de bouw van de befaamde kathedraal van Amiens.  

Het reliekhoofd heeft echter een snee boven het rechteroog. Deze wonde is de oorsprong van de 
legende dat Herodias een mes plantte in het afgehouwen hoofd.  
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Andere belangrijke relieken die verband houden met de onthoofding van Johannes  

Naast de kathedraal van Amiens zijn er nog talrijke plaatsen waar Johannesrelieken vereerd worden. 

 Enkele voorbeelden.  

 

De Omajjadenmoskee in Damascus bewaart in een groots schrijn een 

schedel die aan Johannes gelinkt wordt. (foto links). Paus Johannes 

Paulus II bezocht de moskee in het jubeljaar 2000, voornamelijk om de 

relikwieën van Johannes de Doper te vereren. Het was de eerste keer 

dat een paus een bezoek bracht aan een moskee. 

 

Maar ook in het Topkapi in Istanboel wordt een schedel bewaard. Deze 

is afkomstig is uit de reliekenverzameling van de laatste Byzantijnse 

keizer, Constantijn XI. 

 

 

In de San Silvestro in Capite-basiliek in Rome wordt ook een deel van een johanneshoofd vereerd. 

Hoewel toegewijd aan Silvester verwijst de toevoeging ‘in Capite’ naar dit reliek. 

 

In de Sint-Jan van Lateranen wordt het lichaam van Johannes als relikwie vereerd. [1] 

In Rusland wordt zijn hand als relikwie vereerd. Maar ook de Kathedraal van Genua , een klooster 

in Wadi Natroen in Egypte en de Sint-Stefanuskerk in noordwest Iran bewaren delen van zijn 

lichaam. In Monza bevindt zich een tand van Johannes. 

In de Dom van Aken wordt de onthoofdingsdoek van Johannes de Doper bewaard. 

 

De legendevorming over lichaam en hoofd van Johannes de Doper.  
 
Bij de evangelisten wordt vermeld dat na de onthoofding van Johannes Jezus’ leerlingen het lichaam 

van Johannes gingen ophalen. Hoofd inbegrepen?  Dit wordt niet gezegd.  Feit is dat beide delen, het 

lichaam zonder hoofd en het hoofd later in de legendevorming een eigen leven gingen leiden.  

Volgens de legende zouden Herodias en Salome het hoofd van Johannes begraven hebben in  

Jerusalem. Twee monniken ontdekten het  en bewaarden het in de Syrische stad Emesa. In 391 

wordt het door Theodosius (zie hoger) naar Constantinopel gebracht zijn.  

Reeds in de 5de-6de eeuw groeide echter de overtuiging dat het lichaam van Johannes verbrand was 

onder de regering van Theodosius I de Grote (gestorven in 395, keizer, eerst van het oostelijk deel 

van het Romeinse Rijk en nadien, de laatste keizer van het ganse rijk). Hij wou definitief een einde te 

stellen aan de johannescultus. Maar monniken hebben de asse gered en naar Alexandrië gebracht. 

Volgens de legende zou de asse sinds 1098 in Genua vereerd worden.  

Volgens de oorspronkelijke traditie (de zgn. ‘inventio capitis’) wordt er geen melding gemaakt van 

een bijhorende schotel  (disco). Wel wordt in de 5de-6de eeuw opgetekend dat het in een waterkan 

gevonden werd en nadien in een zilveren urn bewaard.  
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Enkele voorbeelden uit de schilderkunst 

Deze legende wordt als een stripverhaal uitgebeeld op het schilderij van  

Geertgen tot Sint Jans, De 
lotgevallen van het stoffelijk 
overschot van Johannes de Doper 
(1480-’90), Kunsthistorisches 
Museum te Wenen    

We lezen het schilderij in 

tegenwijzerzin.  

In de linkerbovenhoek wordt Johannes 

door de leerlingen van Jezus begraven 

in  Sebaste (in het noorden van Israel) 

Midden links wordt het lichaam 

opgegraven en links onder verbrand.  

Rechtsonder staat een groep met de 

keizer die opdracht gaf om het lichaam 

te verbranden.  

Rechtsboven een groep monniken 

(Johanniters) die het lichaam (de asse) 

in veiligheid brengen.   

 

Maar hieraan gaat uiteraard de onthoofding vooraf.  

 
Een van de belangrijke 
schilderijen uit de 
barokperiode met dit 
thema is 

 
 ‘De onthoofding van 
Johannes de Doper’ van 
Caravaggio uit 1608. . 

  

Salomé staat klaar met 
een schaal om het hoofd 
in op te vangen. Haar 
oudere dienstmaagd kijkt 
vol afschuw toe. De 
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gevangenisbewaarder wijst naar de schaal en draagt de beul op om het hoofd erin leggen. Twee 
gevangenen kijken toe vanachter een raam. 

Caravaggio schilderde het werk voor het Oratorium van de Sint-Janscokathedraal (St. John's Co-
Cathedral) in Valletta, de hoofdstad van Malta. Hij vluchtte naar Malta kort nadat hij in 1606 een 
moord pleegde.  Daar werd hij opgenomen als ridder in de Maltezer Orde en schilderde meerdere 
werken voor de kathedraal van de orde, waaronder De onthoofding van Johannes de Doper. 
Johannes de Doper was immers de beschermheilige van de Maltezer Orde en de kathedraal van de 
orde was aan hem gewijd.  

Dit is het enige schilderij dat Caravaggio signeerde. Hij schreef ‘f michela’ in het bloed van Johannes 
de Doper. De handtekening werd ontdekt toen het schilderij in de jaren 1990 werd gerestaureerd 
in Rome. 

Caravaggio schilderde niet veel 
later een tweede werk rond 
hetzelfde thema, Salomé met het 
hoofd van Johannes de Doper (ca. 
1609),  

 

Hij stuurde het werk naar 
Grootmeester Alof de Wignacourt 
nadat hij uit de orde was verwijderd, 
in de hoop weer opgenomen te 
worden. 

 

 

Maar ga vooral eens dicht bij huis kijken naar het verrassende altaarstuk over Johannes de 
Doper geschilderd door  

Juan de Flandes ca. 1465 – 1519, De wraak van 
Herodias, olieverf op paneel (75 × 50 cm) —
 1496, in het Museum Mayer van den Bergh, 
Antwerpen 

Juan is een schilder van eigen bodem zoals zijn 
naam doet vermoeden. Dit paneel is een deel van 
het befaamde Mirafloresaltaarstuk met het verhaal 
van Johannes de Doper.     

In het najaar staat dit altaarstuk centraal in een 
tentoonstelling  (11 september t/m 7 november 
2010) in het Museum Mayer van den Bergh. 
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(De geboorte van Johannes de Doper, Cleveland Museum of Art, De onthoofding van Johannes de 
Doper, Musée d’Art et Histoire de Genève, Prediking van Johannes de Doper, Belgrado, De doop van Christus, 
privé-collectie Madrid, Feest van Herodes, Museum Mayer van den Bergh) 

Van Juan de Flandes, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Renaissance in Spanje 
maar afkomstig uit de Nederlanden (Vlaanderen? leerling uit de Brugse schilderschool?) is enkel zijn 
Spaanse periode gedocumenteerd. In 1496 komt hij in Corona de Castilla aan waar hij hofschilder 
wordt van de Spaanse koningin Isabella van Castilië. In datzelfde jaar schildert hij voor de koningin 
het zgn. Mirafloresaltaarstuk bestaande uit 5 panelen over Johannes de Doper. Het werk was 
bestemd voor het gelijknamige klooster in Burgos. 

De vijf panelen verdwijnen rond 1810 en duiken later weer op in verschillende musea en collecties. 
Fritz Mayer van den Bergh koopt in 1899 één van deze topstukken, de wraak van Herodia, dat nog 
steeds in het Antwerpse museum tentoongesteld wordt . In het najaar zijn ze even terug herenigd.  
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Het grootse banket bij Herodes vinden we terug op een fresco van Ghirlandaio 

Domenico Ghirlandaio,  1449 – 1494, Het banket van Herodes, fresco, 1486-1490, in de Santa Maria 

Novellakerk te Florence.  

Ghirlandaio toont een dansende Salomé op het moment dat het hoofd van Doper wordt 
gepresenteerd. Dit werk maakt deel uit van een serie fresco's over het leven van Johannes de Doper.  

 

Het verhaal van de onthoofding in theater en muziektheater 

De gevangenschap en de dood van Johannes zijn in de loop van de jongste paar honderd jaar 

geliefkoosde onderwerpen geweest voor talrijke componisten, theaterauteurs, filmmakers en 

dansers. In een aantal gevallen stond Johannes centraal maar vaak ook Salome.  

Slechts enkele voorbeelden.   

Reeds in 1675 zet de Italiaanse barokcomponist Alessandro Stradella zijn  ‘San Giovanni Battista’ op 

de scène in de opera van Rome. Hier staat Johannes nog steeds centraal en wordt de bijbeltekst 

gevolgd. Herodias spoort haar dochter aan het hoofd van Johannes te vragen.  

Een pittige anekdote terzijde: de creatie verloopt voor de componist wel dramatisch. Hij werd verliefd 

op zijn leerlinge Hortensia en vluchtte met haar. Haar vader, een bekend senator, stuurde echter 

huurmoordenaars die hen bij de eerste opvoering van de opera moesten ombrengen. Maar ook 
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huurmoordenaars zijn maar mensen. Zij werden ontroerd door de muziek en lieten de geliefden leven. 

Een jaar later echter maakten andere huurmoordenaars het werk wel af.    

In de latere werken wordt de bijbelse achtergrond  meestal wel geweld aangedaan.  De meeste van 

de 19de-eeuwse werken ademen de romantische en decandente sfeer uit. Dit is zeer uitgesproken in 

het toneelstuk van Oscar Wilde ‘Salomé’ (met accent, want het stuk werd eerst in het frans opgevoerd 

wegens verbod in Engeland). Hierin is niet langer Johannes de centrale figuur.  

Dit theaterstuk vormde dan weer de basis voor de befaamde opera ‘Salome’ van Richard Strauss, 

gecreëerd in 1905 in Dresden.   

Het accent van deze tekst ligt zoals bij Wilde op de 

zinnelijke begeerte tussen alle betrokkenen: de 

begeerte van Narraboth (hoofd van de 

gevangeniswacht) én van Herodes voor Salomé; de 

begeerte van Herodias voor Herodes; maar vooral 

de begeerte van Salomé voor Johannes. Doch 

Johannes vervloekt haar. Narraboth pleegt 

zelfmoord. In extase kust Salome de dode lippen 

van Johannes.  Vol afgrijzen laat Herodes zijn 

stiefdochter doden.  

Literair en muzikaal zijn zowel het toneelstuk van 

Wilde als de opera van Strauss bijzonder mooie 

werken. (In 1978 werd het op plaat gezet door EMI 

met de Wiener Philarmoniker o.l.v. Herbert von 

Karajan en met José Van Dam in de rol van 

Jokanaän).    

 

 

Illustratie van Aubrey Beardsley bij de publicatie  
van ‘Salomé’ van Oscar Wilde  

Totaal anders is dan weer de oratoriumversie van onze Vlaamse componist Gaston Feremans, 

‘Johannes de doper’,  die in 1934 een eerste opvoering kende in Mechelen en in 1954 in Antwerpen 

op de scène kwam. De partituur is een mooi evenwicht tussen de gregoriaanse en de polyfonische 

tradities.  
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Johannes de patroonheilige 

Als beschermheilige wordt hij door velen geclaimd:   
- omwille van zijn verwijzing naar het Lam Gods wordt hij vereerd door de schaapherders en 

de wolververs;  
- hij is ook patroonheilige van de hospitaalridders, de herbergiers, de vogelaars,  de drukkers, 

de monniken, de steden Genua en Florence, de Johannieters en de Maltezerridders; 
- hij is de patroonheilige van talloze parochies zowel in de westerse als in de oosterse kerken, 

hospitalen, broederschappen, enz. In Brabant beschermt hij de abdij van Averbode.  
 

maar dank zij zijn onthoofding en de messteek in het hoofd is hij de geschikte patroonheilige voor 
ter dood veroordeelden, mensen met hoofdpijn of keelpijn, mensen die hun stem verloren en … 
messenmakers.  

 

 

Een recente ‘ontdekking’ (5 augustus 2010): een pracht van een Vlaams johannesretabel 
(allen daarheen) 

 
Johannes is ook patroonheilige van de Sint-
Janskerk van het onooglijke dorpje in zuid-Oost-
Vlaanderen, Hemelveerdegem (400 inwoners, 
deelgemeente van Lierde). 

(Een bezoek is steeds mogelijk na voorafgaande  
afspraak met de Dienst Toerisme van Lierde. 
(055 43 10 14) 

  

 

In dit fijn onderhouden kerkje vinden we een mooi 16de -
eeuws Vlaams retabel, gewijd aan Johannes de Doper, op het 
Sint-Jansaltaar in de zuiderdwarsbeuk. De herkomst van het 
retabel is onbekend maar waarschijnlijk waren de 
opdrachtgevers verbonden aan het keizerlijke hof. (De 
hoofden die boven de paneeltjes van het onderste register 
staan zouden de opdrachtgevers zijn)   

Het bestaat uit 5 panelen en een open nis in het midden 
onderaan.  De nis wordt nu opgevuld door een kruis. Vóór de 
recente restauratie stond hier het hoofd van Johannes (met 
zijn ingewerkte reliek). Nu wordt het hoofd in een kluis 
bewaard en enkel getoond op de johannesfeestdagen.  

Het verhaal van Johannes wordt op bijzonder 
aanschouwelijke wijze uitgebeeld in prachtig houtsnijwerk 
van een onbekende meester. De figuren zijn levendig, 
realistisch en sterk geïndividualiseerd.  
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Het lijdensverhaal van Johannes staat op 3 van de 5 panelen: de dans van Salome en de onthoofding 
(midden boven); de verbranding van het lichaam van Johannes (links onder) en de terugvinding van 
het hoofd (rechts onderaan).  

 
De dans van Salome (links):  
Salome bespeelt zelf de tamboerijn;  
 

 

Op het rechterdeel zien we hoe Salome het hoofd van 
Johannes op een schotel aangereikt krijgt door de beul. Het 
hoofdloze lichaam ligt aan hun voeten.  
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Op het paneel links onderaan wordt 
het lichaam (zonder hoofd) verbrand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In een volgende scène (links 
onderaan) wordt de terugvinding van 
het hoofd afgebeeld. De monniken 
graven met de schop. Het hoofd is 
reeds gevonden, het ligt achter de 
monnik rechts.  

 

 

 

 

 

 

Volkswijsheid (29/8) 

'Als het regent op Sint-Jansonthoofding, dan bederven de noten.' 
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