
Sinte Barbaraviering op woensdag 4 december 

2019 in Brasserie de Boerderij te Arnhem 

 
Dankzij de door secretaris Jaap stijlvol verzorgde 

uitnodiging zijn dertien deelnemers  vanaf 

ongeveer zes uur welkom voor het aperitief. Als 

gevolg van onvoorzien fileleed tussen Ede en 

Arnhem arriveren uw verslaggever en Cor ruim 

drie kwartier later. Jammer, maar helaas, want dat 

scheelt toch weer een drankje. 

 

Tegen zeven uur noodt voorzitter Jan ons aan een 

fraai gedekte tafel, voorzien van door Jaap 

verzorgde menu's in stijl, twee van zijn 

tafelkanonnen en de traditionele artillerie-

vlaggetjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zijn welkomstwoord verzoekt hij ons op te 

staan om een dronk uit te brengen op het welzijn 

van Zijne Majesteit onze Koning, waarop het glas 

wordt geheven en “Dat Hij leve” weerklinkt. 

Hierna gedenken we onze onlangs overleden 

erekanonnier Rien met een korte stilte. 

 

Inmiddels is het eerste aanvalsdoel, het voor-

gerecht, waarbij gekozen kan worden uit Bisque 

d'Homard of Creme de Citrouille, geserveerd. 

Zo'n soepje lepelt vlot weg en we zijn voor we het 

in de gaten hebben toe aan het eerste couplet van 

onze traditionele samenzang. Tot ons aller 

verrassing verzoekt voorzitter, tevens 

tafelpresident, Rijder Ruud als pro-cantor op te 

treden om het Rijderslied in te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het verzoek wordt vanzelfsprekend voldaan 

en een drietal onder ons, want Artilleristen zijn 

geen Rijders, staan op zijn aanwijzing op en 

zingen uit volle borst en in hun beste frans de 

indrukwekkende tekst. Al met al een novum in de 

Gelderse Barbaratraditie. 

 

Voor we toe zijn aan het tussengelegen 

aanvalsdoel, het hoofdgerecht met de keus uit 

eendenborstfilet of tarbot dienen we toch het 

eerste couplet van het Artillerielied ten gehore te 

brengen. En nu Ruud bewezen heeft de taak van 

pro-cantor voortreffelijk te kunnen vervullen mag 

hij hiermee doorgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen, Rijders zijn namelijk ook Artilleristen, 

staan op zijn aanwijzing op en bezingen uit volle 

borst het gedreun en gedonder op de heide, het 

verminderd zicht, de rennende paarden en het 

geflikker van de zwaarden. Kortom: een ode aan 

ons wapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het hoofdgerecht en het tweede couplet zijn we 

toe aan Cees' visie op de legende van onze 

patroonheilige. Hij blijkt het ons overbekende 

verhaal aan een nadere beschouwing te hebben 

onderworpen en te hebben ontdaan van alle 

overbodige franje om op die manier tot de kern te 

kunnen doordringen. Naar aanleiding hiervan stelt 

Cees vast dat de vader van Barbara niet Dioscorus 

heette, bovendien geen heiden was en dat het hele 

verhaal zich tot overmaat van ramp niet in de 

vierde, maar in de twaalfde eeuw afspeelde. Maar, 

is nu de vraag “Hoe zit het verhaal dan echt in 

elkaar?” 

Volgens het archief van de Mormonen heette de 

 

  

 

  



vader Bar Abbas, een naam van Joodse origine, 

waarbij Bar “zoon” betekent, hetgeen in zowel de 

Joodse als Islamitische traditie gebruikelijk is. 

Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij eind 

elfde, begin twaalfde eeuw, zoals genoemd in het 

overgeleverde Barbaraverhaal, leefde in Klein-

Azie en de kost verdiende als herbergier. Omdat 

hij tot zijn vreugde hoorde dat in het westen 

Christenen het plan hadden om Jeruzalem te 

bevrijden van de moslims breidde hij zijn 

imperium uit met herbergen op deze route zodat 

de kruisvaarders eenvoudig en uitgerust het 

Heilige Land konden bereiken. Omdat de naam 

Barabbas minder geliefd is in Christelijke kringen, 

veranderde hij zijn naam in Bar-A en omdat hij 

geen zoon had voedde hij zijn dochter op als 

jongen en gaf haar de naam “zoon van Bara”of 

wel Barbara. De psychologen onder ons zullen het 

keurslijf waarin Barbara werd gepropt herkennen 

als de toren waarin zij werd opgesloten. 

 

Dan blijkt een Hongaarse kruisridder voor 

Barbara te vallen, hetgeen de vader in woede doet 

ontsteken. Zijn poging de Hongaar te doden wordt 

met voor de vader dodelijk vuur uit een 

tondeldoos verijdeld door de page van de Hongaar. 

Aan trouwen komen Barbara en de Hongaar 

helaas niet toe, want er moet eerst gerouwd 

worden om vader. De plicht roept de Hongaar ter 

Kruistocht, die hij niet overleeft. 

Barbara zet de exploitatie van de herbergen voort 

en faciliteert daarmee de Kruistochten. 

De Kerk beschouwt dit als het summum van 

goede werken en schenkt haar het enige lintje dat 

de Kerk te vergeven heeft, namelijk de 

heiligverklaring. 

En zo wordt zij met als intermediair de tondeldoos 

uit de hemel onze beschermheilige. 

 

Na de consolidatie het dessert met een keuze uit 

Grand Dessert of kaasplankje zijn we toe aan het 

vierde couplet dat ingezet door de pro-cantor 

klinkt als nooit tevoren. 

Na voorzitters verzoek aan onze oudste van dienst 

om het commando “opstijgen” te laten klinken 

geeft Frans hier met verve gehoor aan. We stijgen 

op en zingen het vijfde couplet uit volle borst. 

 

Op verzoek van voorzitter meldt Rijder Ad zich 

aan als verteller van het Barbaraverhaal in 2020. 

Zo komt er na de koffie een eind aan een 

geslaagde Barbaraviering en -diner en keren we 

tevreden huiswaarts. 

 
 


