
FONTEINEN EN EEN GROENE FEE                         Evert Hellebrekers  

                                                            Johan Soetens 
Houdt U ook zo van dorps- en stadsfonteinen? Je wilt er altijd 

even naar toe lopen, het water voelen en eventueel een mooie 

foto maken met je geliefde vóórop als herinnering voor later. 

Ook in grote klassieke huizen zijn er in de gangen soms 

muurfonteintjes, veelal van marmer en ook van tin. Maar...... er 

zijn ook nog andere uitvoeringen, namelijk absintfonteinen! 

De hier afgebeelde fontein heb ik kunnen kopen op de veiling, 

georganiseerd door de vrienden van De Oude Flesch in een zaal 

gelegen naast de glasfabriek Royal Leerdam.  

Toepasselijker kan het niet. 

Toen ik hem zag staan moest ik hem hebben. Het was de 

tweede kavel en veilingmeester Heléne Besançon moest er nog 

'inkomen'. De prijs was leuk, dus ik stak de kaart omhoog en 

maakte mijzelf een gelukkig man. 

Hoe gebruik je nu zo'n absintfontein? In het reservoir doe je 

koud water, eventueel met wat ijsklontjes. 

In het glas doe je Pernod. Op het glas het speciale lepeltje met 

daarop een suikerklontje. Het geheel gaat onder het kraantje en 

als je dat niet te woest opendraait krijg je een feestelijke 

presentatie en lukt het zelfs in Holland om er van te gaan 

nippen. 

 

Uiteraard kun je het ook eenvoudig doen, dus een 

glas Pernod en een karaf met koud water maar 

waarom zou je het eenvoudig doen als het ook met 

een charmant ritueel kan? 

Overigens kan men op internet nog altijd aanbod 

vinden van absintfonteinen in een groot aantal 

uitvoeringen zoals blijkt uit bijgaande 

afbeeldingen. Persoonlijk prefereer ik het klassieke 

uiterlijk van mijn nieuwe aanwinst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U waarschijnlijk weet is absint een bekende Franse drank en 

iets wat echt bij dat land hoort. Klimaat en een ontspannen 

sfeer zijn daar mede debet aan. Persoonlijk zal ik het dáár 

drinken en niet in ons vaderland en velen met mij denk ik. De 

smaak is anijsachtig en het alcoholpercentage pittig, van 50 tot 

80 %. 

De bekende grondstoffen hierin zijn Venkel, Anijs, 

Absintalsem (Artemisia absinthium) en naar gelang van het 

recept aanvullende kruiden. Het werd tot een van de populairste 

alcoholische dranken van de late 19e eeuw. In het begin van de 

20e eeuw werd het verboden wegens vermeende halucinogene 

werking en neurotoxiniteit van Thujon, aanwezig in de 

absintalsem. Giftig dus.  

Absint werd voort het eerst geproduceerd in 1805 door Henri-

Louis Pernod in de stad Pontarlier aan de Frans-Zwitserse 

grens. Hij had het recept verkregen van de reizende Franse 

dokter Ordinaire die te paard rondtrok om zijn geneesmiddelen 

te slijten. Naar verluid produceerde Pernod er in 1871 ruim 

700.000 Liter van. 

In de jaren 1870 tot 1885 hield in de Franse wijngaarden de verwoestende druifluis Phylloxera vastarix huis 

waardoor er een aanhoudende wijnschaarste ontstond. Het zou jaren duren voordat de Franse wijnstokken door 

enting op resistente Amerikaanse wijnstoksoorten weer konden groeien en tot die tijd was absint een geliefd en 

bovendien laaggeprijst alternatief.  

In het bijzonder 

was het een 

geliefde drank in 

de Parijse 

kunstenaarswerel

d waar het de 

bijnaam 'La Fée 

Verte' kreeg 

vanwege de 

vermeende 

stimulans van 

artistieke 

inspiratie die het 

zou veroorzaken.  

Verschillende 

impressionistische 

schilders 

vereeuwigden absintdrinkers op hun schilderijen al zien de drinkers in het algemeen er niet erg gelukkig uit. 

Bekende gebruikers waren Oscar Wilde, Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec, Eduard Manet, Paul Verlaine, 

Edgar Allan Poe en onze grote Vincent van Gogh. Van deze schilder gaat het verhaal dat hij er zijn zogenaamde 

'gele periode' aan te danken had maar door het te stevig innemen van deze drank, dus ook van het giftige stofje, zijn 

oor heeft afgesneden.  

 

Boven: Victor Oliva, 

1901. 

Links: Edgar Degas; 

'De Absintdrinkster', 

1875.  

Afgebeeld zijn de 

vrienden van Degas, 

Ellen Andrée en  

Marcellin Desboutin.  

Geen van beiden 

waren drinkers. 

Rechts;  

Paul Gauguin, 1888 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ellen_Andr%C3%A9e
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcellin_Desboutin


In Auvers-sur-Oise, waar Vincent en zijn broer Theo liggen begraven, is het Musée de l’Absinthe te bezoeken. 

Marie-Claude Delahaye, de oprichtster en conservator van dit museum, publiceerde in 2005 haar Petit Traité de 

l’Absinthe, met een historisch overzicht van deze groene drank. 

 

Van links naar rechts: Afbeeldingen van absintdrinksters van resp.  Toulouse Lautrec, 1886;  Eduard Manet, 1859;  

Kurt Peiser, 1998. 

De uitdrukkingen van verlorenheid en eenzaamheid staan in schril contrast met de vrolijkheid op de reclameposters. 

 

Links: Leon Spilliaert, 1907 

 

Rechts: Pablo Picasso, 1901 

 

 

 

'Na het eerste glas zie je de dingen 

zoals je zou wensen dat ze waren. 

Na het tweede zie je de dingen zoals 

ze niet zijn. En uiteindelijk zie je de 

dingen zoals ze echt zijn en dat is 

het afschuwelijkste ter wereld.' 

Oscar Wilde 

 

 

http://www.musee-absinthe.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

Van alle gebruikers is Henri de Touluse-Lautrec waarschijnlijk het meest bekend.Tijdens zijn bezoeken aan bars, 

music halls, bordelen en vooral de Moulin Rouge was, naast zijn teken- en schetsmateriaal, een glas absint nooit 

ver uit de buurt. Ook op weg van één plaats naar een ander hoefde hij niet zonder te zitten want zijn wandelstok 

had een afschroefbaar deel waarin een drinkglaasje en een flesje zaten.* 
Hij hield er van om te experimenteren met toevoegingen. Eén van die resultaten daarvan, een combinatie van 

absint, bitters, rode wijn en champagne, was 'Jeune fille rougir' (Maiden Blush) genoemd naar de rose bloem 

Camelia Sasangua. Een ander, gemaakt van absint en cognac, was 'Tremblement de Terre', een favoriete drank van 

de door hem bewondered danseres Yvette Guilbert.  

In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog kon men in Frankrtijk terecht spreken van een absintmania. Zoveel 

Parijzenaars gingen tegen de avond café in- café uit dat men sprak van 'l 'Heur Verte' . In 1913 dronk de natie er 30 

miljoen liter van op. 

Door de toenemende consumptie van absint zouden bij veelgebruikers symptomen zijn ontstaan zoals epileptische 

aanvallen en hallucinaties. Absint werd in Frankrijk sinds het uitbreken van W.O.I verantwoordelijk gesteld voor 

de wanprestaties van de Franse soldaten. Het parlementslid Henri Schmidt verklaarde in de Nationale 

Vergadering:'Wij vechten tegen de erosie van de nationale defensie. Absint verbieden en het vaderland verdedigen, 

dat is hetzelfde.' 

Door deze problematiek werd absint verboden waarbij op de achtergrond de sterk door de wijnboeren 

gestimuleerde poging meespeelde om de Fransen weer aan de wijn te krijgen. Ook in Nederland was de verkoop 

van absint verboden tussen 1909 en 2005.  De firma Pernod ontwikkelde een vervanger zonder de absintalsem dat 

bekend staat onder de naam Anis. Andere distillateurs voerden Pastis. Het werd een groot succes. Overigens mag 

ook absint weer gemaakt en verkocht worden want met die giftigheid schijnt het achteraf mee te vallen. Het was 

toch meer het hoge alcoholpercentage dat de verkeerde 

effecten veroorzaakte! 

Absint mogelijk genoemd naar het Griekse absinthion 

(ondrinkbaar)  heeft meestal een groene of geelgroene 

tint afkomstig van chrorofyl, verkregen uit een extract 

van Absintalsembladeren (Artemesia pontica), 

citroenmelisse, hyssop en soms ereprijs. De bittere 

smaak komt van de stof absinthine. In het Oude 

Testament wordt het op een zestal plaatsen vermeld als 

Alsem zoals in Spreuken 5:4 

'Want van honingzeem druipen de lippen der vreemde 

vrouw, maar op het laatst is zij bitter als alsem'.`  
   

*  In een van de vroegere uitgaven heeft Willem van Traa een 

dergelijke wandelstok beschreven. Artikel is nu te vinden           

op de website van de Stichting  Historisch Gebruiksglas. 

Artemisia absinthium                           Foto waarop Henri de Toulouse Lautrec te zien is samen met de affiche schilder, 

                                                               cartoonist en illustrator Lucien Metivet (1883-1932). Beide drinken absint.  



THE FOUNTAIN OF THE GREEN FAIRY                        

To his great joy, Evert Hellebrekers, descendant of a well-known distiller's family and collector of 

paraphernalia from his former trade, could lay his hands on an early 20th century Absinth fountain as shown 

on page XX .together with the typical perforated spoon that went with it. 

Devices such as these were filled with cold water that was drained  through a lump of sugar into a glass with 

absinth. This combination turned the drink into a milky green colour.  

From the second half of the 19th century onward, absinth became a very 

popular drink in France, especially after the devastation of the French 

vineyards in the 1870's caused by the insect phylloxera. Consequently 

absinth became a drink for the common people, the more so since it 

could be made with cheap industrial alcohol. In 1913 total consumption 

in France was up to about 30 million Liters. Absinth has a high alcohol 

content (40-80% = 90-148 U.S.Proof) so, if not properly diluted, it could 

cause severe drunkenness together with all kind of side-effects. 

In the Impressionist art circles of Paris the drink became very popular 

because of its presumed effect on artistic capabilities and the 

hallucinating effects it was supposed to bring, which led to its by-name 

'The Green Fairy'. Many famous writers, painters and poets, such as  

Edgar Degas, Edouard Manet, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Oscar 

Wilde, Edgar Allen Poe and Paul Verlaine  and  Henri de Toulouse 

Lautrec, were well-known heavy absinth drinkers. The latter even carried a glass and a 

small bottle with him, both hidden in a hollow part of his walking stick. He was known to 

make his own concoctions, such as a composition of absinth, bitters, red wine and 

champagne that was called 'Maiden Blush' and a mix of absinth with cognac, known as 

'Tremblement de Terre'.    

There are a great number of impressionist paintings that depict 

drinking scenes. In general they have one thing in common: in 

contrast with the pictures on posters and advertisements, 

nobody seems to enjoy himself, nor were the paintings always 

received favourably. In 1858, when the young Edouard Manet 

had just left the studio of the painter and art-teacher Thomas 

Couture, he created 'the Absinthe Drinker', depicting a drunken 

rag picker with a bottle lying at his feet. The work was refused 

for the 'Salon' of 1859 on moral grounds.   

At the turn of the 20th century the Temperance Movement, 

backed by the wine growers, targeted absinth as responsible 

for alcoholism and social instability. At the outbreak of  the  

First World War, the drink was seen as a threat to the nation 

and as the cause of the bad performance of the French army. In 

the National Assembly it was stated that banning absinthe was 

an act of national defence. In 1915, till the end of the century, 

absinthe was banned in France and in many other countries. 

However, after the lifting the ban, The Green Fairy, absentee 

for decades, never regained her former popularity. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SUMMARY 

Albert Maignan:  

'The Green Fairy'. 1895 

Edouard Manet: The absinthe drinker, 1858 

                                             Jean Béraud; The Drinkers, 1908. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


