
 

Oliebollen  
 

Waarom eten we eigenlijk oliebollen rond Oud en Nieuw? En doen we dat al lang? In 
dit stuk leer je meer over de geschiedenis van de gefrituurde deegbol. 
 
Lang geleden 
De historie van de oliebol gaat ver terug. Zo is op een 
schilderij van Aelbert Cuyp uit ongeveer 1652 al een kookpot 
met oliebollen te zien. Een recept duikt voor het eerst op in 
het Noord-Nederlandse kookboek De verstandige kok, dat 
stamt uit 1667. De deegbol werd toen overigens nog 
'oliekoek' genoemd. 
Er wordt vermoed dat er in ons land nog veel eerder al dit 
soort oliebollen werden gegeten. We hebben er alleen geen 
bereidingsvoorschrift van. 
 
Midwinterperiode  
Het is goed om te beseffen dat Kerstmis en Oud en Nieuw in de midwinterperiode 
liggen. Dat was een tijd die zeker in de zeventiende en achttiende eeuw koud en ook 
donker was. Er was nog geen elektrisch licht. Mensen probeerden het daarom in 
deze periode gezellig te maken, met veel lichtjes. Het was een tijd waarin ze extra 
voor elkaar zorgden. Men ging langs de deur om een lied te zingen. In ruil daarvoor 
kregen ze iets te eten of te drinken en zo hielpen ze elkaar. En wat maakten de 
mensen voor voedsel klaar? Juist! Oliebollen! Ze werden bereid met ingrediënten 
die in de winter beschikbaar waren: meel, gist, gedroogde vruchtjes. Bovendien 
vullen ze goed - dat is prettig als het eten schaars is - en zijn ze gemakkelijk uit te 
delen. 
 

Tradities vroeger en nu 
Het is eigenlijk frappant dat veel tradities rond 
Kerstmis en Oud en Nieuw niet veel veranderd zijn. We 
verlichten nog steeds ons huis met kerstlampjes, 
komen samen met onze dierbaren en eten oliebollen. 
Dat deze gebruiken al zo lang stand houden, zou je ook 
verbazingwekkend kunnen noemen. 
In Spanje en Italië kennen ze ook gefrituurd deeg, 

maar het is daar al lang geen midwintertraditie meer. Waarom dat in Nederland wel 
het geval is, blijft gissen. 
 
Naar: Wat betekenen de namen van de maanden van het Jaar ? (en waarom eten we oliebollen met oud-en-nieuw) 
door Tieneke Scholtens van de website https://degeneeskrachtigekeuken.nl 

 



 

 
Synoniemen: woorden die (min of meer) hetzelfde 
betekenen. 
 

Opdracht 
 
Hieronder staan 8 woorden. Zoek de synoniemen hiervan in de tekst, geef deze een 
kleurtje en schrijf ze op.  
 

1. geschiedenis  

2. recept  

3. periode  

4. zorgen voor  

5. klaar maken  

6. voedsel  

7. verbazingwekkend  

8. gebruiken  

  
Maak een mooie Oud en Nieuw tekening 
 



 

 
Antwoorden 
 
 
 
1. geschiedenis historie 

2. recept bereidingsvoorschrift 

3. periode tijd 

4. zorgen voor helpen 

5. klaar maken bereiden 

6. voedsel eten 

7. verbazingwekkend frappant 

8. gebruiken tradities 

 


