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Trends
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Friese keramiekschilderijen

Tradities, trends en rages hebben met elkaar te
maken. Tradities zijn gewoonten en gebruiken
die van generatie op generatie doorgegeven
worden. Trends hebben nog niet zo’n lang
leven. Het zijn nieuwe gewoonten, die later
best tradities kunnen worden, maar ook
helemaal kunnen verdwijnen. Rages zijn heel
vluchtig, even een ‘hype’ en het is over.

Niet alleen in Delft wordt delftsblauw
gemaakt. Ook Friesland
kent een grote productie
van delftsblauwe

20

keramiekschilderijen
met typisch Hollandse
taferelen. Het is

Over trends is het altijd wat moeilijker te
schrijven dan over tradities en rituelen. Het
want trends zijn gebruiken die ‘aanslaan’.
Meestal begint het met één uiting die dan
overgenomen wordt door meer mensen.
Omdat wij leven in een gecompliceerde
maatschappij waarin trendssetters steeds
weer wat nieuws uitvinden, is een trend soms
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Watersnoodsramp 1953
zo verschrikkelijk veel slachtoffers
maakte. In  verschenen er

stimuleren. Als je al wat ouder bent – zoals ik –

9

Kwestie(s) van tijd
Jaartellingen
Charlotte Broer
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Ik worstel en kom boven
Kinderboeken over de watersnoodramp

manier nog steeds gedaan wordt.

dat de Watersnoodramp in Zeeland

‘er bij te horen’. De reclame probeert dat te

Het kiezen van een pinksterbruid en het

ontdekte dat dit in Borne op een eigentijdse

veel mensen ganzen voor het raam hebben

Meegaan met de trends is belangrijk om

Piet de Boer

op te halen is een oud gebruik. Cees Tempel

Dit jaar is het vijftig jaar geleden

Vooral jonge mensen zijn trendgevoelig.

Blauwe molens aan de muur
Keramiekschilderijen uit Friesland

langs de deuren gaan om eieren en centen

moeilijk te herkennen. Ineens valt je op dat
gezet of dakpannen beschilderen.

4

Pinksterkroon

onbekende volkskunst.

duurt even voordat je een trend herkent,

Verder in dit nummer:

van 1953
Janneke van der Veer

32

Loungen

16

Koken met traditie
O, Nederland geef me rijst met kouseband
Cees Tempel

18

Alledaagse Dingen
Ineke Strouken

minstens tien kinderboeken over

‘Chillen’ en ‘loungen’ zijn

dit onderwerp, waarin het leed

nieuwe trends. Wil je als

aanschouwelijk beschreven is.

jongere meegaan met je tijd

20

Roza danst in Borne
De traditie van de Pinsterkroon
Cees Tempel

en ‘er bij horen’, dan ‘chill’ je

verlies je het zicht op al die jonge levensstijlen.

op vrijdag en ‘lounge’ je op

Daarom hebben wij Roanne

23

zaterdag.

van Voorst, die er nog

De meiboom van Noorbeek
Oude traditie leeft voort in Zuid-Limburg
Jeroen Ketelaars

helemaal in zit, gevraagd om
27

in de komende nummers
van ‘Traditie’ te schrijven
over jongerencultuur. In dit
nummer heeft zij het over
‘loungen’ en ‘chillen’, het met
stijl ontspannen en relaxen.
Ook leuk als je niet jong
bent.

36

malse, groene weiden en de mooie stevige koeien. De koe is niet
weg te denken uit ons landschap. Nederland kent verschillende
Ineke Strouken, hoofdredacteur

Jeanette Peters
32

De koe

In het buitenland denkt men aan Nederland als het land met de

rundersoorten, zoals de blaarkop en het Friese stamboekvee. Maar
ook in andere landen is de koe een belangrijk dier.

Herinneringen
School en vrije tijd in de jaren vijftig

Loungen en chillen
Nieuwe trends
Roanne van Voorst

36

De vele functies van de koe
Religie, sport en melk- en vleesproductie
Olivier Rieter

Keramiekschilderijen uit Friesland

Blauwe molens
aan de muur
zijn ze onbekend en worden ze nauwelijks verzameld.

Polder was samen met zijn vrouw
gegrepen door het onderwerp en ze
lieten zich niet meer afschepen door
negatieve kwalificaties van experts.
Polder legde in ruim veertig jaar een
grote verzameling aan en heeft nu een
collectie van meer dan  stuks. Die
zijn nu zo kostbaar dat het allemaal in
de kluis moet liggen. Tegenwoordig
betaal je voor een gewone tegel zo'n
twee- tot drieduizend euro.

Grote beschilderde keramische platen met echt Hollandse

Onbekende volkskunst

In het buitenland is de waardering groot. In Nederland

Linksboven: De eerste plaat die Casper Polder aanschafte begin jaren vijftig voor zes tientjes. Landelijk
tafereel met drie stellingmolens waarvan één met expe-

taferelen als molens, dorps- en stadsgezichten met

rimentele wieken. De schildering op deze grote plaat
is gemaakt door Tiemen Hiemstra. De antiquair die

grachtjes en slootjes en veel ijspret. Het zijn delftsblauwe

de plaat taxeerde in de jaren vijftig vond het rotzooi,
omdat het niet uit Delft kwam.

taferelen gemaakt in Friesland en niet in Delft. Casper

Daaronder: Onbetwiste meester in de achttiende eeuw

Polder zag de charme van deze keramiekschilderijen en

was Pals Karsten, die werkte in Harlingen. Deze plaat
met schepen op zee behoort tot een van de mooiste acht-

heeft nu één van de grootste particuliere verzamelingen

tiende-eeuwse platen. De herkomst van de tekening is
onbekend.

van dit negentiende-eeuwse aardewerk dat hij vooral

Rechtsboven: De Westerkerk te Amsterdam in .

opspoort in het buitenland.

Een vakkundig geschilderd keramisch schilderij.
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De antiquair die in de jaren vijf tig zijn
inboedel met Biedermeiermeubelen
taxeerde, versleet de verzamelaar
Casper Polder voor gek toen hij trots
zijn beschilderde wandtegel liet zien.
‘Bah, dit is rotzooi, dat komt uit
Makkum’, had de taxateur laatdunkend gezegd en de waarde afgedaan
met een schamele vijftig tot zestig
gulden. Daarmee raakte hij een
gevoelige plek bij de verzamelaar en
zijn vrouw. Zij waren erg blij met hun
schilderij dat ze in  kochten. De
eigenaar van de Groningse bric à brac
zaak vroeg aanvankelijk vijfenzeventig
gulden en voor zestig gulden ging
de tegel in andere handen over. De
taxateur kreeg later ongelijk. ‘De prijs
zou een prikkie blijken’, zegt Casper
Polder, ‘een paar jaar later moest ik
op Texel al vierhonderdvijftig gulden
betalen voor een soortgelijke tegel.’

Piet de Boer

Makkelijk ging het aanleggen van
de collectie niet. Ze kwamen in een
niemandsland. ‘We waren in de jaren
vijftig de enige’, zegt Polder, ‘er was
weinig tot niets over bekend’. In
musea en uit boeken over delftsblauw
aardewerk sprokkelde hij wat informatie bij elkaar. Toen Casper Polder
een twintigtal platen verzameld had,
trok hij de stoute schoenen aan en
reisde naar Friesland. Eén van de
weinige aanknopingspunten betrof
de herkomst van een aantal objecten. De keramiekschilderijen waren
gemaakt bij de fabriek van Tichelaar

Tolhuis Sloterdijk
geschilderd door Willem ten
Zweege, ‘eerste schilder’ bij de
aardewerkfabriek van Tichelaar
in Makkum.

uit Makkum. ‘In de keuken ontmoette
ik Pieter Jan Tichelaar waar ik het
boek mee geschreven heb en zijn
vader Jan Pieters, de oude Tichelaar.’
Aanvankelijk zagen ook zij niets in
zijn verzameling. De oude Tichelaar
schudde meewarig het hoofd toen zijn
zoon hem vertelde dat dit de mijnheer was die wandplaten verzamelde.
‘Welke idioot doet dat nou?’, had
zijn vader gezegd die nota bene zelf
nog van die platen had gemaakt. Het
contact bleek een schat aan nieuwe
gegevens op te leveren. Het archief
van de Tichelaars bleek nog in tact
en de voorbeeld- of modellencollectie
was nog aanwezig. Dat maakte het
mogelijk de productie van met name
de negentiende-eeuwse producten te
onderzoeken. Tegelexpert Jan Pluis
spitte het archief door en leverde zo
een belangrijke bedrijfshistorische
bijdrage aan het boek Gebakken schilderijen dat in  uitkwam.

Keramische wandplaten
Polder kwam er toen achter dat de
productie van deze wandplaten vooral
tussen  en  had plaatsgevonden. Een periode waarin het met
de Friese aardewerknijverheid slecht
ging en vooral de traditioneel belang-

rijke tegelproductie snel verdween.
Fabriekstegels uit Engeland verdreven
het handmatig geproduceerde product. De Friese bedrijven gingen op
zoek naar alternatieven. Tichelaar
begon met de productie van wc-potten en zeskantige plavuizen en toen
dat geen succes bleek, richtte hij zich
op de wandplaten. Wandplaten waren
niet nieuw. In Delft werden al series
wandplaten gemaakt in de zeventiende
eeuw. Die waren wel kleiner dan de
negentiende-eeuwse schilderijen.
De oudste Friese platen dateren uit de
achttiende eeuw. Er kwamen toen ook
al gelegenheidsstukken voor huwelijken en jubilea uit de verschillende
aardewerkfabrieken. Met name in de
tweede helft van de achttiende eeuw
bakten Friese bedrijven wandplaten.
Die zijn zeer zeldzaam. Ongeveer
veertig zijn er van bekend en allemaal
in blauw-wit. Dertig daarvan komen
uit Makkum. Casper Polder vindt
de Friese tegels van Pals Karsten het
mooiste. Karsten, de onbetwiste meester in de achttiende eeuw schilderde
een gedetailleerd tafereel met schepen
op zee met een opvallende ‘cartouche’,
een soort lijst met acanthusbladeren en
Lodewijk de xive ornamenten. Ook in
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Voorbeeld van een spons. Door de kleine

Lodewijk

gaatjes viel de zwarte houtskool op het witte

Bernhard

glazuur. Aan de hand van de stippeltjes

introduceerde

kon de schilder de afbeelding in blauwe gla-

schilders van de

zuur overzetten. Sponzen werden telkens

Haagse School op de delfts-

opnieuw gebruikt.

blauwe platen. Bovendien maakte hij gebruikt van moderne
technieken als de fotografie. Voor zijn schilderij van de

Huwelijksbord uit . Duidelijk is aan de bovenzijde van deze

Harlinger trekvaart maakte hij gebruik van een zwart-wit

plaat het koordje te zien waar het schilderij aan opgehangen werd.

foto van een onbekende fotograaf.

Meestal bevinden zich bovenaan twee gaatjes voor het bevestigen
van de vaak zware platen aan de wand.
Plaat met kolvende heren op het ijs uit de serie toegiftartikelen van Douwe Egberts. Er werd voor deze platen
Jan Steensma, ‘eerste’ schilder-tekenaar

Foto’s: Johan van der Veer

gebruik gemaakt van oude sponzen. De platen vonden gretig aftrek

maakt een ontwerp ().

de negentiende eeuw blijkt het materiaal uit Harlingen de hoogste kwaliteit
te hebben. ‘Mijn mooiste stuk is de
Westerkerk in Amsterdam uit .
Daar is een vakman bezig geweest’,
zegt Polder. ‘De gebouwen, maar
ook de bomen, zijn zeer gedetailleerd
weergegeven. Het werk is gemaakt
naar een gravure van Paul van Liender
uit de Atlas van Amsterdam van
P. Fouquet jr. De bomen zijn ragfijn
geschilderd, maar hij kon amper
schrijven. De titel van de plaat staat
wat onhandig onder de afbeelding
geschreven.’ Uit Makkum komt zijn
tweede favoriet: het Tolhuis Sloterdijk
van Willem ten Zweege.

Exportproduct
De tegels bleken heel populair.
Ze zijn in aanzienlijke aantallen
gemaakt vooral door aardewerk fabriek
Tichelaar. Bekend is dat tussen  alleen in Makkum al zo'n negentienduizend platen zijn geproduceerd.
Van de twee andere Friese fabrieken,
Van Hulst en Tjallingii in Harlingen,
zijn geen productiegegevens bekend.
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Maar voorzover is na te gaan, produceerden zij veel minder schilderijen.
Dat blijkt onder andere uit het geringe
aantal nu nog bestaande platen.
Bij Tichelaar was sprake van handmatige serieproductie. Mechanisatie
bestond nog niet. De platen werden
door kunstenaar-ambachtslieden
beschilderd en tijdens de bloeiperiode
- wisten zij een grote productie te halen. Gelegenheidsstukken
en unica kwamen relatief weinig voor.
Dat was ook niet nodig, omdat de
afnemers van deze stukken vooral
anonieme buitenlanders waren.
Heeger vissers namen de platen mee
met hun palingschepen naar Londen.
De nieuwe rijken uit de industrie,
maar ook de lagere adel kochten deze
ambachtelijke schilderijen om hun
huizen te verfraaien. Delftsblauw aardewerk uit Friesland was heel populair
in Engeland.
Nog steeds is Engeland de plek waar
in landhuizen Friese platen te bewonderen zijn en waar ook nog wel eens

al moest je er wel duizend punten voor sparen.

een exemplaar op de markt komt. In
eigen land was er, ook toen al, weinig
belangstelling. Misschien omdat de
platen te kostbaar waren. Alleen in de
pronkkamers van rijke Friese boeren
kom je deze keramiekplaten nog wel
eens tegen. Dat er weinig overgebleven zijn, heeft natuurlijk ook met meer
platvloerse zaken te maken. Als je zo'n
delftsblauw schilderij liet vallen of als
het van het haakje viel, was het onherstelbaar beschadigd.

Schilderij op klei
Dat de prijzen van de wandplaten
zo hoog waren, heeft alles te maken
met de wijze van produceren. ‘Ik heb
wel eens een tegel laten maken’, zegt
Casper Polder. ‘Alleen al het vinden
van een goede samenstelling van de
klei was heel moeilijk.’ Bij het bakken
gaan de platen scheuren of breken. De
klei wordt in gipsen mallen gedrukt.
Daarna licht gedroogd en uit de mal
(vorm) gelost. Oneffenheden kunnen
dan nog bijgewerkt worden en daarna
laat men de plaat langzaam verder
drogen. Cruciaal is het moment dat

de plaat voor de eerste keer gebakken
wordt. Het zogenaamde rauw bakken.
Daarna controleert men de plaat op
barstjes en scheurtjes. Dit heet in vaktermen het uitklinken. Vooral de toon
van de plaat is een goede aanwijzing
dat hij beschilderd kan worden en de
tweede keer bakken overleeft. De uitval in deze fase van het proces wordt
geschat tussen de twintig en vijftig
procent.
Dan wordt een millimeters dikke laag
dekkenw wit tinglazuurpoeder aangebracht door onderdompeling in een
glazuurbad. Daarop sponst de schilder
de afbeelding. Men stuift houtskoolpoeder op een tekening waarvan de
contouren zijn doorgeprikt met een
speld. Het poeder valt door de gaatjes
op het witte laagje glazuur. De schilder gebruikt de zwarte stippeltekening
als hulpmiddel voor de uiteindelijke
versiering. Eerst trekt hij met een
penseel de lijnen met blauw glazuur.
Daarna brengt hij de gewassen vlakken aan. Tenslotte wordt de kenmerkende hogerliggende rand geschilderd.

Dan kan de plaat voor de tweede keer
de oven in. De spannendste fase. Gaat
er nu iets mis, dan kan men opnieuw
beginnen en is al het schilderwerk
voor niets geweest.

Ten Zweege
De kwaliteit van de uiteindelijke schilderijen hing voor een groot deel af van
de kundigheid van de schilders. Het
beschilderen van tegels behoorden tot
de moeilijkste klussen. Vooral de ‘eerste schilder’ hield zich daarmee bezig.
Hij maakte ook vaak nieuwe ontwerpen voor de sponzen. Voor de fabriek
in Makkum was in de negentiende
eeuw de familie Ten Zweege met drie
‘eerste’ schilders een vooraanstaande
kunstenaarsfamilie.
Willem ten Zweege (-)
maakte naar schatting  platen
tussen -. Hij haalde zijn
informatie uit voorbeeldboeken met
grafiek. Belangrijkste boek was Vaderlandsche gezichten met gravures van
C.F. Bendorp naar tekeningen van
J. Bulthuis (circa ). Daarnaast

vermoedt verzamelaar Polder, dat
hij ook eigen ontwerpen heeft
gebruikt. Zijn zoon Kobus, eigenlijk
Jacobus Willem, kwam  in het
bedrijf en volgde in  zijn vader
op. Hij werkte naar de natuur en
maakte schetsen in de omgeving van
Makkum. Beide schilders leerden het
ambacht van hun vader.
In  kwam er voor het eerst een
kunstenaar in Makkum werken
met een academische achtergrond;
Lodewijk Sander Bernhard. Hij was
belangrijk als vernieuwer van het
repertoire afbeeldingen voor de platen.
Hij gebruikte de toen populaire werken van schilders uit de Haagse school
als Louis Apol, B.C. Koekkoek, en
H.W. Mesdag als inspiratie. Dat was
echt nieuw. ‘In die tijd was de Haagse
School moderne kunst’, vertelt Polder.
‘De kunstenaars vermeldden de schilder naar wie de afbeelding was ontworpen op de plaat.’
Maar Bernhard beperkte zich niet
tot schilderijen om tot nieuw werk te

7

Kwestie(s) van tijd

Jaartellingen
Tot de meest curieuze wandplaten behoren de vogelkooien
met kanarie. Steevast weergegeven in een soort fopperspectief waardoor ze lijken
te zweven. De vogelkooien
waren goedkope wandplaten

dienst die het ambacht van schilderen
op keramiek verstaan’, zegt Polder.
Die maken niet alleen nieuwe platen,
ze houden zich ook bezig met restauraties. Zelfs als een plaat gebroken
is, kan hij bij Tichelaar gerepareerd
worden.

Wij zijn – in West-Europa en eigenlijk wel in de hele wereld – gewoon om de jaren te tellen naar de geboorte
van Jezus Christus, die geacht wordt nu ruim 2000 jaar geleden te hebben plaatsgehad.
Er zijn echter ook andere manieren om het jaar aan te geven. De oude Grieken dateerden bijvoorbeeld
naar de Olympiaden, periodes van telkens vier jaar. Het jaar gaf men dan aan door te spreken
van het zoveelste jaar van de zoveelste Olympiade.

die met een plankje uit een
plak klei gesneden werden.
Ze zijn vanaf de zeventiende
eeuw tot  gemaakt.

komen. Zo is de tegel van hem met
zeilboot en drie molens gebaseerd op
een foto van de Harlingertrekvaart.
De overstap naar de moderne kunst
betekende geen radicale breuk met
het verleden en de ontwerpen van zijn
voorgangers bleven in gebruik. Ook de
thema's bleven opmerkelijk hetzelfde.
Het overgrote deel van de negentiende-eeuwse platen heeft een landschap
met water of ijs, molens en boten tot
onderwerp. Ook dorpsgezichten zijn
heel populair naast bijbelse taferelen.
Het valt des te meer op, omdat andere
onderwerpen als stillevens, portretten
en historische taferelen niet of nauwelijks voorkwamen. De delftsblauwe
schilderijen op keramiek laten vooral
het ideale Holland en Friesland zien.
Het beslaat het repertoire dat ook nu
nog voorkomt op delftsblauwe plakplaatjes-souvenirs.

Koffiebrander
Koffiebrander Douwe Egberts maakte
ook gebruik van de ‘Hollandse’ uitstraling van het delftsblauwe schilderij. De fabriek in Grouw liet een groot
aantal platen maken bij Tichelaar in
de jaren dertig. Bij de koffie konden
punten gespaard worden voor typisch
Nederlandse en Friese kunstnijverheidsproducten. In het kader van
‘Koop Nederlandse waar dan helpen
wij elkaar’ kon men voor duizend pun-
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ten een plaat krijgen. Toen bleek het
blauw ook populair te worden bij de
eigen bevolking. Er zijn heel wat platen op de markt gekomen via die actie.
De oude collectie sponzen bewees
goede diensten in die periode. ‘Als er
nu platen te koop worden aangeboden
dan zijn ze vaak uit de Douwe Egberts
collectie uit de jaren dertig’, zegt
Polder. Het zou de laatste grote order
zijn van platen. Een enkel model bleef
langer leverbaar.
Tot  waren vogelkooien een
vast onderdeel van de collectie. De
afbeelding van een kanarie in een
kooi was in perspectief geschilderd.
Het waren een soort ‘trompe de l'oeil’
schilderijen. Het moest net lijken of
er werkelijk een kooitje aan de muur
hing. Ze hadden ook geen verhoogde
dikke rand zoals de andere platen.
De precieze betekenis van deze schilderijen met fopperspectief is echter
onduidelijk.

Geen rage
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er
weinig platen gemaakt en zeker geen
grote series meer. Het is nog wel
mogelijk een eigen plaat te bestellen
in Makkum. Tichelaar is de enige
fabriek die dat nog doet. Van Hulst
en Tjallingii bestaan niet meer.
‘Tichelaar heeft nog vijf schilders in

Een nieuwe rage ziet Polder niet
ontstaan. En zeker geen moderne
platen met ontwerpen naar moderne
schilders. Het gebeurt ook maar zelden dat hedendaagse kunstschilders
zich aan de delftsblauwe keramiek
wagen. In Museum het Princessehof
in Leeuwarden heeft een schilder wel
eens uit de hand een bord beschilderd
met de selectie van Ajax. Volgens
Casper Polder zou deze afbeelding
ook goed op een plaat kunnen en
waarschijnlijk goed verkocht worden.
Voor de verzamelaar blijft echter het
oude werk het interessantst.
Polder koopt nog steeds platen en
als het niet anders kan, stelt hij zich
tevreden met een grootbeelddia van
het origineel. Trots laat hij één van
zijn nieuwste aanwinsten zien, een
wintertafereel. Zijn grote wens is ooit
nog eens een overzichtstentoonstelling
te organiseren over Friese wandplaten.
Volgens Polder is er bij het publiek
wel belangstelling voor. Een expositie
op zijn bedrijf in Oosterhout werd zo
druk bezocht dat pannenkoeken bakken onmogelijk was. Bij de musea is
er helaas nog weinig animo voor de
delftsblauwe keramiekschilderijen uit
Friesland. Waarschijnlijk lijken ze
teveel op het goedkope toeristen-aardewerk.
Meer informatie: Pieter Jan Tichelaar,
Casper Polder, Gebakken schilderijen/
Fired paintings, Friese keramische platen
-/ Frisian ceramic wall plaques
- (Leiden )

Charlotte Broer

zijn de pausen er dan inmiddels toe
overgegaan ook te dateren naar hun
eigen regerings- of pontificaatsjaren.
Ook hier begint zo’n pontificaatsjaar
met de dag van de wijding en later
met die van de verkiezing tot paus en
val len dergelijke jaren dus, evenals de
regeringsjaren van vorsten, in
beginsel niet samen met kalenderjaren.

De Romeinen telden ‘Ab urbe condita’,
vanaf de stichting van de stad Rome
door Romulus en Remus, die in 
voor Chr. had plaats gehad. Daarnaast
telden de Romeinen de jaren ook naar
de consuls, waarvan er jaarlijks steeds
twee verkozen werden en in functie
waren. Om een bepaald jaar aan te
geven, kon men dan spreken van het
jaar van of het zoveelste jaar na het
jaar van een bepaalde consul. Na het
uiteenvallen van het Romeinse rijk zijn
in het westen nog tot / consuls
benoemd en in het oosten tot /.
Daarna is men doorgegaan met tellen
en sprak men van postconsulaatsjaren.

Datering naar de geboorte
van Christus

Romeinse codexkalender (circa ) Collectie:

Een vergelijkbare manier van jaren
tellen – naar het jaar waarop een
gezagsdrager in functie trad – is
het dateren naar regeringsjaren van
keizers of koningen, maar ook van
pausen en bisschoppen. Deze wijze
van dateren komen we vanaf de vroege
Middeleeuwen veelvuldig tegen.
In het Byzantijnse rijk was het sedert
het aantreden van keizer Justinianus
(-) gebruikelijk het regeringsjaar van de keizer aan te geven en dan
wel vanaf de dag waarop de verheffing
tot keizer plaatshad, en dus niet vanaf
het begin van het kalenderjaar. Bij het
aantreden van iedere nieuwe keizer
begon men dan opnieuw te tellen.
Deze manier van jaartelling is in het
Byzantijnse rijk tot aan de val ervan in
 doorgegaan.
In het Westen was er sinds de late
vijfde eeuw geen keizer meer geweest.

Bibliotheca Vaticana

En hoewel men gedurende enige tijd
nog wel de regeringsjaren van de
Byzantijnse keizer is blijven vermelden, heeft men dit op een gegeven
moment toch achterwege gelaten. In
de verschillende Germaanse koninkrijkjes die zich na de volksverhuizingen en de val van het Romeinse rijk in
Europa vormden, gingen de koningen
naar hun eigen regeringsjaren dateren.
Zo deden de Frankische koningen
dat al betrekkelijk vroeg in hun oorkonden. In pauselijke stukken worden
nog vrij lang de regeringsjaren van de
Byzantijnse keizer vermeld.
In  gaat men er toe over de regeringsjaren van de Frankische koningen
en keizers – Karel de Grote en zijn
opvolgers – te vermelden. Daarnaast

Een zeer belangrijke andere, en voor
ons de gebruikelijke jaartelling, is die
naar het christelijk tijdvak, naar de
geboorte of incarnatie van Christus.
Deze manier van jaren tellen werd
bedacht door een Romeinse monnik,
Dionysius Exiguus, die leefde in de
zesde eeuw. Hij heeft een bepaald jaar
van de Romeinse telling – het zoveelste jaar van de regering van keizer
Diocletianus – het jaar  van de
christelijke aera (tijdvak) genoemd.
Dit was volgens Dionysius het ste
jaar na de geboorte van Christus, die
door hem overigens onjuist werd
berekend. Het zou een vergissing van
zo’n  à  jaar bedragen.
Deze manier van doorlopend jaren
tellen had natuurlijk onmiskenbare
voordelen boven de tellingen naar
regeringsjaren van opeenvolgende
vorsten of functionarissen. Toch heeft
ze niet direct algemeen ingang gevonden in West-Europa, waar men lang is
blijven vasthouden aan tellingen naar
regeringsjaren.
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Vroege voorbeelden van het gebruik
van de christelijke jaartelling treffen
we aan in Angelsaksisch Engeland.
Daar waren na de volksverhuizingstijd tal van kleine en enkele grotere
koninkrijkjes ontstaan. Het gebruik
van tellingen naar regeringsjaren van
even zoveel afzonderlijke koningen
werd kennelijk toch niet praktisch
gevonden en in kerkelijke kring zien
we dat er geleidelijk wordt overgestapt
op de jaartelling vanaf de geboorte
van Christus. Met name het werk van
de Angelsaksische monnik Beda de
Eerbiedwaardige (overleden in )
– hij schreef naast een belangrijk
geschiedwerk onder meer ook een verhandeling over tijd en tijdrekenkunde
– is van grote invloed geweest in het
bekend maken en de verspreiding van
deze manier van jaren tellen.

Invloed van Angelsaksische
geloofspredikers
Voor die verspreiding zijn evenzeer
van groot belang geweest de activiteiten op het continent van verscheidene
Angelsaksische missionarissen, zoals
Willibrord en Bonifatius. In nauwe
samenwerking met de Frankische
machthebbers predikten zij het
christelijk geloof en zullen ze allerlei
daarmee samenhangende gebruiken
ingang hebben doen vinden.
Van Willibrord, die met name in
onze streken actief is geweest, is een
kalender overgeleverd, waarin behalve
de belangrijke kerkelijke feestdagen
in de marge ook een waarschijnlijk
door hemzelf gemaakte aantekening
staat. Hij geeft daarin een kort relaas
van zijn carrière als missionaris en
gebruikt daarbij voor de aanduiding
van de jaren waarin hij naar het continent kwam, door de paus in Rome tot
aartsbisschop werd gewijd en als oude
man in zijn klooster in Echternach
verbleef, de jaartelling naar de incarnatie van Christus. Deze vermeldingen van incarnatiejaren zijn voor het
continent vroeg.
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Politieke opportuniteit
Ook bij een andere gelegenheid is er
in het Frankische rijk incidenteel en
evident om politieke redenen gebruik
gemaakt van de christelijke jaartelling.
Dat betrof een mede door Bonifatius
georganiseerd concilie in /, waar
– gesteund door de politieke machthebbers, de hofmeiers – belangrijke
kerkelijke hervormingen werden
beoogd. De politieke situatie van dat
moment vereiste evenwel zeer diplomatiek manoeuvreren.
De hofmeiers, oorspronkelijk functionarissen aan het hof, hadden in
de loop van de tijd feitelijk de politieke macht aan zich getrokken en
de Merovingische koningen naar de
achtergrond doen verdwijnen. Voor
een werkelijke machtsgreep was het
waarschijnlijk toen nog te vroeg, maar
de toenmalige hofmeiers, de broers
Karloman en Pippijn (de vader van
Karel de Grote) voelden er weinig
voor om in de stukken van het concilie
te verwijzen naar de regeringsjaren
van koningen, die ze graag buiten
spel hielden. In dit geval werd dus
het gebruik van de politiek neutralere
christelijke jaartelling opportuum
gevonden.
Enkele jaren nadien zette Pippijn
de laatste Merovingische koning af
en liet zich zelf tot koning kronen.
Daarna werd uiteindelijk gewoon
weer overgegaan op een datering
naar de regeringsjaren van de nu
Karolingische koningen en later
keizers.
In de pauselijke kanselarij, in kerkelijke stukken dus, wordt sinds de late
tiende eeuw steeds vaker de datering
naar het incarnatiejaar gehanteerd.
Omstreeks het jaar  zien we
deze dateringswijze ook geleidelijk
algemener worden in de oorkonden
van koningen en keizers. Overigens
dan nog steeds naast de aanduiding
van regeringsjaren en vaak nog andere
dateringselementen.

Joodse en islamitische
jaartellingen
Een bekende jaartelling is die naar de
aera van rabbi Hillel, die in de vierde
eeuw na Christus leefde, en waarbij
wordt uitgegaan van de schepping van
de wereld, die geacht wordt te hebben
plaatsgehad op  oktober  voor
Chr. Op deze telling is de huidige
joodse jaartelling gebaseerd, volgens
welke we thans leven in het jaar .
De Islamieten rekenen de jaren naar de
‘Hegira’ of ‘Hidshra’, dat is de vlucht
van de profeet Mohammed vanuit
Mekka naar Medina op  juli .
Volgens de islamitische kalender (die
gebaseerd is op het maanjaar dat korter
is dan het in de Gregoriaanse kalender
gewone zonnejaar) leven we op dit
moment in het jaar .
Daarnaast zijn er in Europa nog
enkele minder bekende jaartellingen
in gebruik geweest. Zo was er die
naar de Byzantijnse aera, die evenals
de jaartelling van rabbi Hillel, uitging
van de schepping van de wereld, maar
die deze plaatste op  september 
voor Chr. Deze jaartelling werd in de
zevende eeuw nog in Rome gebruikt
en is in Rusland zelfs tot in de achttiende eeuw gehanteerd. Een laatste
hier te noemen jaartelling, waarvan
overigens de oorsprong niet duidelijk
is, was een jaartelling die in de vroege
Middeleeuwen voorkwam in Spanje
en die begon in  voor Christus, (dus
 jaar voorliep op de ‘gewone’ christelijke jaartelling).
Duidelijk is dat er lang verschillende
kalenders en tijds- en jaaraanduidingen hebben bestaan en nog steeds
bestaan. Er heeft onmiskenbaar een
uniformering plaatsgehad, die de
West-Europese manier van tijd berekenen en tijd aanduiden de belangrijkste heeft gemaakt. Tijd is en blijft
echter iets betrekkelijks.

Kinderboeken over de watersnoodramp van 1953

Ik worstel en
kom boven

Boven van links naar rechts:
Omslag Wim Broos, ‘Toen de dijken braken’.
Met illustraties van J. Nonnekes , Groningen
(Haan, )
Omslag H. te Merwe, ‘Reddingstocht’. Met illustraties van Jan Lutz, Delft (W.D. Meinema, )
Omslag Ardo Flakkeberg, ‘Jongens helpen in de
nood’. Met illustraties van Piet Klaasse, Amsterdam
(De Bezige Bij, )
Onder van links naar rechts: :

Ingrijpende of belangrijke historische gebeurtenissen worden op

Omslag ‘The sea broke through’, de Engelse vertaling

verschillende manieren herdacht. Eén daarvan is het schrijven en

van Ardo Flakkeberg, ‘Jongens helpen in de nood’.

publiceren van boeken over deze gebeurtenissen. Zo zijn er talloze
boeken over de Tachtigjarige Oorlog en over de Tweede Wereldoorlog.
Ook de watersnoodramp die in 1953 Zuid-West Nederland getroffen

Met illustraties van Piet Klaasse, Amsterdam
(De Bezige Bij, )
Omslag J.W. Grisnigt, ‘Moeders grote dochter’.
Met illustraties van Henk Poeder, Groningen
(Haan, )

heeft, is onderwerp van tal van boeken. Er verschenen al in 1953

Omslag Nel Verschoor-van der Vlis, ‘Kees van Dam

zeker tien jeugdboeken over deze ramp.

in de watersnood’. Met illustraties van W.G. van de

Janneke van der Veer

Hulst jr, Zwolle (La Rivière & Voorhoeve, )
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De kinderboeken die in  over de
watersnoodramp verschenen, hebben
nogal wat overeenkomsten. Min of
meer vaste ingrediënten in de eerste
kinderboeken zijn: de dreiging van de
ramp, de voorzorgsmaatregelen, de
ramp zelf met zijn vele slachtoffers, de
reddingsacties, de opvang na de ramp,
vervolgens de rouw en het maken van
een nieuw begin. Een belangrijke
overeenkomst is eveneens dat vrijwel
alle boeken vanuit een protestantschristelijk perspectief zijn geschreven.
Vanuit dit perspectief wordt in een
aantal boeken een verklaring voor de
ramp gegeven. De schuldvraag komt
in de verhalen verder niet aan de orde.
Dat gebeurt wel in Oosterschelde windkracht  van Jan Terlouw, dat echter
pas in  verscheen en dus met meer
afstand geschreven is.

De dijk breekt nooit!
Op de zaterdag voor de ramp dacht
men niet direct aan een ramp, ook al
stormde het overdag al heel erg, stond
het water hoog en waren de weervoorspellingen slecht. De dreiging van een
ramp is aanwezig, maar wordt (nog)
niet erkend.
In Een helicopter daalde van Aleid van
Rhijn uit  is de dreiging heel
goed voelbaar. Tijdens het avondeten
praat het gezin van boer Wielemaker
over het slechte weer. De boer maakt
zich zorgen omdat de wind pal in de
stormhoek staat. Trui, de meid, brengt
in dat het de volgende ochtend springvloed zal zijn. Zoon Kees vraagt zich
af of de dijk zou kunnen doorbreken,
waarop zijn moeder uitroept: ‘Wil je
je mond wel eens houden.’ Jacob, de
knecht stelt hen gerust. ‘Dan moet er
heel wat gebeuren’, zegt Jacob, ‘De
zeedijk kàn niet doorbreken. Die is zo
stevig...’ Maar meteen horen ze een
stuk van de schoorsteen naar beneden vallen. De boer is ongerust. Zijn
ongerustheid geldt echter zijn huis,
het dak, niet de dijk.
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Een vergelijkbaar gesprek vindt plaats
in Moeders ‘grote dochter’ van J.W.
Grisnigt (). Het is zaterdagavond
en Ans Riemsdijk, die door de week
in verband met haar schoolopleiding in de stad woont, geniet van de
gezelligheid op zaterdagavond als ze
thuis is op de boerderij in de polder.
Tijdens de thee vertelt de knecht
dat er gewaarschuwd is voor harde
noordwesterstorm en gevaarlijk hoog
water. Hij zegt: ‘Ja, de huizen buitendijks langs de rivieren mogen er wel
op bedacht zijn. Met hoog water
krijgen die al gauw water in de kelders
of de onderhuizen, maar hier achter
de hoge zeedijk heb je daar gelukkig
geen last van.’
Men vertrouwt op de dijk. En degenen die hun angst tonen of de dijk
het wel zal kunnen houden, worden
gerustgesteld. In K. Norel Houen,
jongens! () laat Marieke de Leeuw
aan haar broer Aart en zijn vriend
Klaas merken dat ze bang is. Ze
kijkt kritisch naar de dijk en vindt
hem eigenlijk niet zo hoog. De jongens lachen haar echter uit. ‘De dijk
breekt nooit!’, zegt Klaas. De moeder
van Marieke en Aart is echter ook
bezorgd: ‘Zou de dijk het wel houden?’, vraagt ze. De vader van Klaas,
meneer Cozijnse, probeert haar gerust
te stellen: ‘De dijk is hoog en sterk.
Daar komt de zee nooit door of over
heen.’ Moeder De Leeuw is echter niet
helemaal gerustgesteld: ‘Ons eiland
is immers dikwijls overstroomd.’ ‘En
telkens kwam het weer boven’, zegt
Cozijnse, ‘Een echt Zeeuws land als
dit. Ik worstel en kom boven, zoals er
op ons wapen staat.’

Als het mis mocht lopen...
Als de situatie dan toch echt dreigend
wordt, gaat men voorzorgsmaatregelen nemen. Er worden zandzakken
gevuld en vloedplanken geplaatst op
plekken waar een opening in de dijk
is. Waardevolle bezittingen, meubels,

dekens, handdoeken, extra kleding
en zo mogelijk ook eten en drinken
worden naar de zolder gebracht, zodat
men daar, mocht het water komen,
veilig de storm kan afwachten.
Ook het gezin Wielemaker in Een
helicopter daalde () neemt preventieve maatregelen. Maar dan is het al
later op de avond. De noodklok luidt
al. Terwijl ze bezig zijn, komt meester
Buis op de motorfiets langs. Hij deelt
mee dat op last van de burgemeester
het vee weg moet. ‘Naar de Blauwe
Dijk. Dat is ver het land in. Daar zijn
de beesten voorlopig veilig, als het mis
mocht lopen.’ Wielemaker en Jacob
voldoen aan het verzoek en brengen

Boven: Omslag K. Norel, ‘Ik
worstel en kom boven’. Met
illustraties van Jan Lutz,
Zwolle (La Rivière
& Voorhoeve, )
Links: Omslag K. Norel,
‘Houen, jongens!’
Met illustraties van
W.G. van de Hulst jr, Nijkerk

de onwillige beesten – ze moeten
immers van de warme stal de kou in
– weg. Het gaat ze aan het hart. ‘Dat
is dat’, zegt Jacob. Hij probeert vrolijk te doen. Maar hij meent het niet,
ziet Kees. De boer gaat somber in
z'n stoel zitten. ‘Nou ben ik een boer
zonder vee’, zegt hij. ‘Wat moet er van
ze terecht komen?’ De stemming is
bedrukt, zoals op veel boerderijen.

(G.F. Callenbach, )

De dijk is door!
Zeer dramatisch zijn de gebeurtenissen als het water eenmaal met enorm
geweld over en door de dijken heen
stroomt en bezit neemt van het land
achter de dijken. De ellende is, zoals
bekend, groot: meer dan  doden,
enorme aantallen omgekomen koeien,
paarden en andere beesten, de verwoeste huizen, boerderijen en landerijen, de kou en andere ontberingen.
Zeer beeldend wordt dat alles beschreven in de kinderboeken.
In Toen de dijken braken van Wim
Broos () wordt op aangrijpende
wijze verteld hoe de familie Visser,
bestaande uit vader, moeder en hun

kinderen Gert, Gerda, Dientje, Leen,
Jaap, Ansje en Wimke op hun kleine
boerderij de ramp beleeft. Het gezin is
ondanks het noodweer met een gerust
hart gaan slapen. ‘God alleen blijft
waken. Ook over hen. En daarom
zijn ze niet bang.’ Gert en zijn ouders
worden gewekt door het luiden van
de noodklok. Ze zijn nog onwetend
van wat er gebeurd is. Plotseling valt
het licht uit. En er wordt op de luiken
gebonsd: ‘Visser d'r uit, d'r uit. De
dijk is door, het water komt. Gauw, d'r
uit.’ Dan gaat alles heel snel. Terwijl
het water al onder de achterdeur door
komt, worden alle kinderen wakker
gemaakt. Het is de bedoeling naar de
dijk te vluchten, maar daar is geen tijd
meer voor. Ze vluchten naar de zolder.
Een gedeelte van het huis stort al in.
Vader Visser kan nog net zijn koeien
losmaken, maar voor de varkens komt
hij te laat. Snel worden enkele weckflessen met groente gepakt, zodat ze
nog wat te eten hebben. Ook op zolder
zijn ze na verloop van tijd niet veilig.
Het hele gezin, inclusief poes Moortje
en hond Max, moet het dak op. Vanaf
die plek zien ze vreselijke dingen
gebeuren. Het buurgezin Wouters
bouwt een provisorisch vlot en probeert zo weg te komen. Eerst vertrekt
moeder Wouters met Bertus, de oudste zoon en nog twee jongere kinderen. Het vlotje slaat echter om, waarbij
alleen Bertus zich weet te redden.
In andere boeken doen zich vergelijkbare taferelen voor. Dode koeien en
paarden drijven voorbij, deuren met
daarop kinderen en/of volwassenen
zwalken op de golven. Op allerlei
manieren proberen mensen zichzelf en
anderen te redden. In Ik worstel en kom
boven van K. Norel () vlucht het
gezin Lambertse als zo velen de zolder
op. Op een bepaald moment lijkt hun
enige perspectief op redding dat ze
het dak los maken van het huis dat
op instorten staat. Lambertse en zijn
zoon Gerrit slagen er met veel moeite
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Omslag Aleid van Rhijn, ‘Een helicopter daalde’.
Met illustraties van Rein van Looy, Leiden
(L. Stafleu, )

het ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel bij sommige autoriteiten.
In dit verhaal is de burgemeester van
Maasnesse bij toeval het dorp uit
tijdens de ramp. Zijn vervanger is
Cleveringha, de gemeentesecretaris.
Deze wordt door notaris Werkman
benaderd om de coördinatie van de te
nemen maatregelen op zich te nemen.
Zeer bewust neemt Cleveringha echter
de beslissing om met zijn vrouw naar
een veiliger plek te reizen. Werkman
besluit dan samen met de commissaris van politie de zaak te leiden.
Tegenover de commissaris spreekt
Werkman zich uit over de houding
van Cleveringha: ‘Dat noem ik vluchten, verraad aan de gemeente. Ik heb
hem aan ’t verstand trachten te brengen, dat hier zijn plaats is, maar hij is
gevlogen, hoor! Laf, nietwaar?'

Een boer hoort op
z’n boerderij
in deze klus uit te klaren, waarna ze
als in een ark rond drijven. Vanuit die
positie zijn ze in staat anderen te redden, maar ze maken ook verdrinking
en dood mee. Moeder Lambertse
sterft eveneens. Zij was al ziek en
wordt door de ontberingen steeds
zieker.

Reddingstochten
Natuurlijk wordt er in de kinderboeken ook veel aandacht besteed aan
reddingsacties. Sommige boeken zijn
zelfs helemaal vanuit het perspectief
van de redders geschreven, zoals
Reddingstocht door H. te Merwe ()
dat over Peer van den Ende, een
Rotterdamse sleepbootkapitein, gaat.
Samen met zijn bemanning redt hij,
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met gevaar voor eigen leven, tal van
mensen. Hij maakt daarbij allerlei
tegenslag mee zoals motorpech en het
vastlopen van de vlet. Ze ervaren dat
er weinig leiding aan de hulpverlening
wordt gegeven. Peer en zijn mannen
varen van hort naar her en krijgen
tegenstrijdige boodschappen. Zo gaat
het ook op andere schepen. Sommige
liggen stil, weten niet wat ze moeten
doen. Bij het uitdelen van de meegebrachte broden ontbreekt eveneens de
coördinatie, zodat Peer besluit deze
zelf maar op zich te nemen.
Opvallend, zeker in  toen men
over het algemeen nog zeer gezagsgetrouw was, is in Stormvloed van G.
ten Haage Blank () de kritiek op

Peer in Reddingstocht maakt ook mee
dat mensen hun huis niet willen verlaten. Dat laatste komt tevens voor
in Een helicopter daalde. Als het gezin
Wielemaker op zolder bivakkeert,
komt er een roeiboot langs die hen
wil meenemen. Wielemaker en zijn
vrouw voelen daar echter niets voor.
Wielemaker zegt: ‘Mijn spulletjes laat
ik niet in de steek. Een boer hoort op
z’n boerderij.’
In de verhalen wordt verder duidelijk
dat de hulpverlening, hoe weinig
gecoördineerd ook, met man en macht
is aangepakt. Mensen uit binnen- en
buitenland hielpen. Bij de internationale hulp waren ook Duitsers actief.
De wonden van de Tweede
Wereldoorlog worden daarbij in enkele

boeken aangehaald, bijvoorbeeld in
Ik worstel en kom boven. In dit verhaal
is Koen betrokken bij de reddingsacties. Hij ontmoet daarbij Duitse
redders. Hij vertelt zijn vriend Freek
dat het prima kerels zijn: ‘Ze pakken
aan, al maken ze wat veel lawaai en
klinkt hun commanderen je niet leuk
in de oren. In ’-’ heb ik dat te
vaak gehoord.’
Er is veel dankbaarheid ten aanzien
van de redders. In Het water kwam!
van Go Verburg () bedenkt
Arend: ‘Wat zijn alle mensen toch
vriendelijk voor me. Eerst komen
Amerikanen me redden. Nu mag ik
met die Duitser mee terug naar het
dorp en die Nederlander slaat een
deken om me heen.’

Waar is de meester?
De slachtoffers worden na de ramp
opgevangen in kerken, scholen,
gemeentehuizen, enzovoort. Daar
krijgen ze warme koffie, eten, droge
kleding en dekens. Ze zoeken er
bekenden. Mensen die tijdens de ramp
familieleden uit het oog zijn verloren,
lopen zoekend rond. Daarbij is er
steeds de angst dat men elkaar voor
altijd kwijt is geraakt. Zo zijn in Toen
de dijken braken Vader en Gerda van
de rest van het gezin Visser gescheiden toen ze met kleine bootjes gered
werden. Gert gaat bezorgd overal
informeren of iemand zijn vader en
zijn zus heeft gezien. Pas na drie
dagen worden vader en Gerda teruggevonden. Het weerzien is roerend. ‘
’t Is lang geleden, dat Gert z'n zus een
zoen gegeven heeft – zo zoenerig zijn
ze niet! Maar nu haalt hij z'n schade
in! En Gerda is er ook gul mee.’
Onderwijzerszoon Arend in Het water
kwam moet nog langer wachten voordat hij herenigd is met zijn ouders en
zijn broertjes en zusjes. Arend is met
veel moeite gered; hij gaat er vanuit
dat zijn moeder denkt dat hij verdron-

ken is. Dagenlang loopt hij rond met
de vraag: waar is iedereen? Niemand
kan hem echter helpen. Uiteindelijk
wordt Arend naar zijn opa en oma in
Amersfoort gebracht. Tot zijn grote
geluk ontmoet hij daar zijn familie.
Het hele gezin is gered.
Meester Buis in Een helicopter daalde
is minder gelukkig. Terwijl hij de
boerderijen langs ging om te waarschuwen, werd hij verrast door het
binnenstromende water. Als Kees dit
hoort, is hij onder de indruk: ‘Kees
ziet meester Buis weer voor zich, zoals
hij hem voor ’t laatst zag: dat vrolijke,
opgewekte gezicht onder die leren
motorkap. Hoe bezorgd maar tegelijk
opbeurend had hij bij hem thuis nog
zitten praten. Een sigaretje gedraaid
van Jacob's shag. [..] Een paar uur later
was z'n tijd gekomen. Verdronken.’

Evacuatie
De eerste hulpverlening aan de geredden wordt gevolgd door een evacuatie
naar elders in het land. Niet altijd verloopt dat zonder problemen. Zo komt
Ans in Moeders ‘grote dochter’ bij een
oom en tante in Den Haag terecht.
Ze kan maar moeilijk wennen aan
de nieuwe stad en de nieuwe school.
Wennen is het ook voor het gezin
Lambertse in Ik worstel en kom boven.
Zij komen terecht in een chic landhuis
in Zeist. Ondanks de goede verzorging voelen vader Lambertse en Gerrit
zich er als een kat in een vreemd
pakhuis. Zij zijn boer en willen graag
weer op het land werken.
Het gezin Visser in Toen de dijken
braken verblijft in een vakantieoord
in Utrecht. Ze zijn er maar korte tijd
samen, want vader Visser wordt al
gauw opgeroepen om te helpen bij het
herstel van de dijken.

Moeder des volks
In veel verhalen worden de slachtoffers bezocht door één of meer leden
van het Koninklijk Huis. Het bezoek
wordt zeer gewaardeerd en velen putten er steun en troost uit.
In Een helicopter daalde loopt Kees
daags na zijn redding met zijn vader
en Jacob op straat van het droog
gebleven dorp. Ze ontmoeten de
burgemeester, die vergezeld wordt
door een vrouw. ‘Een dame met een
bontjas, een doekje om het hoofd en
modderige laarzen aan.’ Het blijkt de
koningin te zijn. Kees is er confuus
van. ‘...opeens ruisen door zijn hoofd
de woorden uit een lied: ‘Koningin der
Nederlanden’. Het zingt daar binnen
in hem als een zachte statige psalm:
Koningin der Nederlanden, Koningin
der Nederlanden...’ Boer Wielemaker
vertelt de koningin over de rampnacht,
over de uren op het dak. Ze luistert
met aandacht en toont haar medeleven. Als ze vertrokken is, zegt boer
Wielemaker ontroerd: ‘Zij is een...
een... een moeder des volks.’

Een koninklijk woord
Verschillende kinderboeken over de
watersnoodramp eindigen met ‘RouwZondag’, zondag  februari die als dag
van nationale rouw is afgekondigd. In
de kerken preken dominees over de
ramp en de gevolgen ervan. De koningin houdt een radiotoespraak. Peer in
Reddingstocht hoort: ‘Landgenoten,
die door de ramp getroffen zijt en gij
redders en helpers in de ruimste zin,
wij staan allen vol ontzag tegenover
het grote leed, dat ons gehele volk
trof toen een deel daarvan een week
geleden werd overvallen door storm en
vloed; tegenover de moed, door zovelen betoond in de nood, en tegenover
de verschrikkingen doorstaan door
hen, die van ons heengingen, en door
hen, die bij ons blijven met het zware
lot, dat zij thans dragen.’ Ze eindigt
met de woorden: ‘Overal waar leed is,
is zegen nabij.’ Peer waardeert de toespraak zeer.
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KOKEN MET

O, Nederland geef me rijst
met kouseband

TRADITIE
Een nieuwe toekomst
Opvallend is dat in de meeste verhalen
aan het eind al weer naar de toekomst
wordt gekeken, naar de opbouw van
de onder water gelopen gebieden,
naar het herstel van dijken en huizen.
Ondanks het verdriet om de doden
kijkt men vooruit. Het gezin Visser
in Toen de dijken braken gaat na twee
maanden, precies op Pasen, weer in
hun eigen huis wonen. Het is nog
behelpen. Er is geen licht, geen water,
er zijn wrakke stoelen, dichtgespijkerde ramen, maar dat deert allemaal
niet. ‘De schuur mag dan in puin liggen, de stal nog leeg en de boomgaard
zonder bloesems zijn – het zaad zit in
de grond en zij zijn: thuis!'

Hij bestiert alles
Verreweg de meeste verhalen zijn
geschreven vanuit een protestantschristelijke traditie. Alleen Jongens
helpen in de nood (Ardo Flakkeberg) is
vanuit een meer neutraal perspectief
geschreven. Uit de protestantschristelijke kinderboeken spreekt een
sterk Godsver trouwen. Er wordt veel
gebeden om bescherming en steun.
In een enkel verhaal worden er zelfs
psalmen gezongen. Bij het gezin
Visser in Toen de dijken braken is men
gewend elke zondag na de kerkgang
samen te zingen. Tijdens hun verblijf
op zolder stelt Moeder Visser voor ook
te zingen. Het is immers zondag. De
liederen worden ervaren als steun.
‘Nee, dit is niet vreemd, dit is niet
dwaas. Wat kunnen zij nu beter doen
dan zich zingend toevertrouwen aan
God, Die ‘wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan?’’

de hulp. Hij voegt eraan toe: ‘Zijn
oordeel was in de storm; maar in het
oordeel wil Hij Zijn barmhartigheid
gedenken.’ In de watersnood ziet men
het oordeel van God, omdat de mensen God te veel vergeten zijn en denken dat ze alles zelf kunnen doen.
Een verklaring voor de ramp komt in
de vorm van de schuldvraag aan de
orde in Oosterschelde windkracht tien,
dat  jaar na de ramp verscheen. In
dit boek vindt Anne enkele maanden
voor de ramp een kistje met papieren
van ene Brooshoofd. Brooshoofd stelt
dat de dijken kwetsbaar zijn en dat er
door een dijkgraaf gefraudeerd wordt
met het geld dat bestemd is voor dijkherstel. In dit boek zijn dus de feiten
over de slechte toestand van de zeewering verwerkt die in de jaren na de
ramp op tafel zijn gekomen.

Als kind verbleef ik een aantal
malen in Bergen (NH). Wanneer
wij vandaar op de fiets naar
Alkmaar gingen, passeerden wij
het ‘danspaleis’ van Max Woiski
en zijn familie. Zelfs overdag
klonk daar altijd gezellige
Surinaamse muziek. Later vertrok
de familie naar het centrum van
Amsterdam om ook daar het

Wat kunnen we erbij
drinken?

publiek te laten genieten van

Een koel glas zelfgemaakt gemberbier
is hierbij erg lekker.

Het grote zwijgen
De afgelopen maanden is er veel geschreven over de ramp. Onder meer
werd ingegaan op ‘het grote zwijgen’,
dat wil zeggen dat er na de ramp gezwegen is over de dramatische gebeurtenissen. Na de ramp stond alles in
het teken van de wederopbouw. Toch
is dat niet geheel waar. Immers, reeds
in  verschenen er minstens tien
zeer realistische kinderboeken over de
ramp, waarvan een aantal vele malen
herdrukt is. En in de jaren daarna
kwamen nog meer titels uit. Daarnaast
verschenen er tal van (streek)romans
over de ramp. Duidelijk is dus dat de
schrijvers van deze boeken in ieder
geval niet meededen aan dit grote
zwijgen.

hun muziek. Onbetwiste topper
was het liedje: ‘O, Nederland,
geef me rijst met kouseband’. De
ingrediënten van dit Surinaams
Creoolse gerecht waren in die tijd
blijkbaar moeilijk verkrijgbaar.
Het was behelpen met dunne
spercieboontjes en pekelvlees. De
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Met dank aan Jeannette Kok,
Koninklijke Bibliotheek
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 gram zoutvlees
 liter water
 gram kouseband
 ui
 teentjes knoflook
 stevige tomaten
 gram boter
 dl. water
½ theelepel bouillonpoeder
zwarte peper
zout
 gram Surinaamse rijst

Amsterdamse Albert Cuypmarkt
bracht echter al vrij snel uitkomst.

Vanuit een protestants-christelijke
achtergrond wordt in diverse verhalen
ook gesproken over de oorzaak van
de ramp. De strekking daarvan is dat
men gelooft dat God alles bestuurt.
‘Hij bestiert alles’, zegt Bram, één van
de geredde mensen in Reddingstocht
en dan bedoelt hij zowel de storm als

Rijst met kouseband
Benodigdheden:

Nu zijn alle benodigdheden
te verkrijgen bij de tropische

Zet het zoutvlees in ruim koud water
en laat het twee uur staan. Hierdoor
verdwijnt het overtollige zout. Giet
het water af en droog het vlees met
keukenpapier. Verwijder de vetranden
en snijd het vlees dan in blokjes van
een cm dik.

winkels, waarvan er steeds meer
in ons land verschijnen.

Was de kouseband, verwijder de uiteinden en snijd de groente in stukjes

van  cm. Snipper de ui, pel de knoflook, was de tomaten en snijd die in
kleine blokjes.
Verhit de boter in een braadpan en
bak het vlees  à  minuten. Voeg de
gesnipperde ui toe en pers de teentjes
knoflook boven de pan. Laat beide
nog even meebakken. Voeg dan de
tomaat toe en laat ook die even meebakken. Daarna wordt de kouseband
toegevoegd. Laat het geheel nog zo'n
tien minuten bakken, maar schep alles
regelmatig om, zodat het niet kan
aanbranden.
Los de bouillonpoeder op in een dl.
warm water en voeg die aan het totaal
toe. Draai het vuur laag, doe een deksel op de pan en laat alles nog  tot
 minuten gaar stoven.
Kook ondertussen de Surinaamse rijst
gaar volgens de bereidingswijze op de
verpakking.
Serveer de rijst met kouseband op
voorverwarmde borden en eet het
naar wens met lepel of vork.

Benodigdheden:
–
–
–
–
–

 gemberwortel
 kruidnagels
 gekneusde piment korrels
 gram rietsuiker
 ⁄ liter water

Schil de gemberwortel en rasp hem
zeer fijn. Dit kan ook in een keukenmachine. Wel zo gemakkelijk. Kook
het water en los de rietsuiker er in op.
Voeg de gemberrasp, de kruidnagels
en de pimentkorrels aan het water
toe. Breng het geheel weer aan de
kook en haal het dan van het vuur.
Laat alles ruim een uur trekken en
zeef de siroop. Serveer het gemberbier aangelengd met koud water en
ijsklontjes.
Wilt u liever een glaasje wijn, probeer
dan eens een goedgekoelde, milddroge Rosé d'Anjou.
Eet smakelijk!
Cees Tempel
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Wat is het verschil
tussen pindakaas en
pindaboter?

Ineke Strouken

Speeltijd

Vers gebrande pinda’s waren in Nederland in
het begin van de twintigste eeuw een geliefde
lekkernij. Samen pinda’s pellen hoorde bij een
gezellig avondje thuis. De pinda of pienda
stond ook bekend als aard- of olienoot. Veel
oudere mensen kunnen zich nog herinneren
dat ze voor het eerst pindakaas aten. Pindakaas
werd in jaren twintig vaak zelf gemaakt.
Pindakaas is beleg en geen boter. Er bestond
ook pindaboter. Pindaboter was plantenboter
met grondnoten. Pindakaas werd gemaakt van
fijngemalen pinda's, slaolie en peper en zout.
Pindakaas at je op een boterham met boter.

In het Amsterdams Historisch Museum is tot en met
 september een tentoonstelling te zien over speelgoed in
de twintigste eeuw. Rond  hadden kinderen nauwelijks
speelgoed. Een hoepel, een houten tol of een zelf getimmerd
poppenhuis was al heel wat. In de jaren dertig is de ontwikkeling van de creativiteit van het kind terug te zien in de
opkomst van speelgoed om te knutselen. Hier ligt de basis
voor de naoorlogse periode, waarin het speelgoed van allerlei
bouwsystemen, zoals Lego, zijn intrede deed. Speelgoed werd
meer en meer massaproduct waarmee de comsumptiemaatschappij doordrong in de kinderkamer. In de jaren tachtig
beleven wij de opmars van het technologisch speelgoed, waarmee het computertijdperk ook in het speelgoed doorbreekt.

Simone de Vries met haar theeserviesje ()

‘Speeltijd!  jaar speelplezier’ is te zien in het Amsterdams Historisch Museum,
Nieuwezijds Voorburgwal , Amsterdam (-)

Houten speelgoed
Watersnoodramp
Op  februari  werd mijn tweede
dochter Taetske geboren. Tijdens de
watersnoodramp was het voor mij ‘op
alle dagen lopen’. Ik zat met een miniradiotje aan – mijn dertien maanden oude
dochtertje dribbelde om mijn heen – op
ons bovenhuisje. Wij woonden bij mijn
schoonouders in. Andere moeders in mijn
omstandigheden kregen hun baby in een
boom, op een dak of in het gunstigste geval
ergens ver weg in een opvanghuis. Soms
zonder hun man en kinderen die nog vermist werden. Ook verloren veel moeders
hun kinderen, omdat ze niet in staat waren
ze langer vast te houden in het ijskoude
water. Machteloos moesten ze toezien dat
hun dierbaren verdronken. Na de wonden
van de oorlog moest Zeeland ook nog deze
ramp verwerken.
Aaltje Strouken-Ottema ( jaar)
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Van  tot  werd er in Waddinxveen veel houten speelgoed, zoals
hobbelpaarden, locomotieven, ophaalbruggen, pop- en pakhuizen en tollen
gemaakt. Veel musea hebben stukken van de Waddinxveense speelgoedfabrikanten in hun bezit. Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een kippenhok uit de negentiende eeuw en het Rijtuigmuseum in Leek bezit een
sleepkoetsje uit . Ook het Westfries Museum heeft houten speelgoed
uit Waddinxveen in haar collectie.

Wat is Sint Janskruid?

‘Speelgoed uit de polder.  jaar houten
speelgoed uit Waddinxveen’ is tot en
met  juni te zien in het Westfries
Museum, Rode Steen , Hoorn
(-)
Houten pakhuis (circa -)
Foto: Arthur Verdoorn
Collectie: Lourens Bas

Brabant zo als het was
Bij Kempen Uitgevers zijn twee prachtige fotoboeken uitgekomen over
het leven in Brabant. De foto's werden door Gaston Remery in de jaren
vijftig en zestig in de Peel en de Kempen gemaakt. De foto's zijn van
uitzonderlijke kwaliteit en roepen veel herinnering op. Toch getuigen de
boeken van een tijd die voorbij is.
‘Brabant zoals het was’, het ene deel gaat over het ‘Rijke roomsch leven’
en het andere deel over ‘Platteland en dorpsleven’. De boeken zijn uitgegeven door Kempen Uitgevers ().

Sint Janskruid is genoemd naar Sint Jan, omdat
het hoogtepunt van zijn bloei op de feestdag van
Sint Jan -  juni - valt. De rode olie die de plant
bevat heeft tot veel verhalen geleid, het zou het
bloed zijn van Baldur, de Germaanse god van
de natuur. Aan het kruid werden ook magische
krachten toegedicht. Het kruid zou tegen geesten,
heksen en duivels bescherming bieden en werd
daarom meegedragen of aan staldeuren bevestigd.
Het verhaal gaat dat de plant het ooit gewonnen heeft tegen het kwaad en dat de klauwen van
de duivel nog op de plant zichtbaar zijn. In het
kruidenboek van Dodoens () wordt het kruid
genoemd als middel tegen blaasstenen en om
menstruatie op te wekken.
Sint Jan is Johannes de Doper. Op  juni wordt
de midzomer gevierd. Na deze dag treedt een
langzame verandering op in de natuur. Op tal
van plaatsen werden vroeger met Sint Jan vuren
gestookt.
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'Na den middag van dien dag trekken
daar onderscheidene troepen jongens
en meisjes, tot den -jarigen leeftijd,
door de buurtschap, om geld en eieren
in te zamelen. Voorop gaan de eierbruid, met de versierde mand aan de
arm, waarin de eieren geborgen worden, de peelpronkster (pelen: versieren
met bloemen) en de pinksterbruid, die
het tinnen kroesje dragen, waarin de
centen geworpen worden. Vreemd zijn
die kinderen, vooral de voorste, uitgedost; zij dragen witte mutsen, gouden
bellen, kruisen, kettingen en andere
sieraden, terwijl borst en rug met
plaatjes of prentjes bestoken zijn.
Links: De pinksterbruidjes zingen vol enthousiasme
Onder: De rijk versierde pinksterkroon

Roza danst in Borne
De traditie van de pinksterkroon
Op reis door Twente ontdekt Cees Tempel op een
plattegrond van het plaatsje Borne een foto van
dansende kinderen. Navraag bij de plaatselijke VVV
bevestigt het vermoeden dat het een foto is van
pinksterbruidjes. Meer informatie over deze traditie
heeft de VVV niet, maar gelukkig weten vrienden van
hem in Borne te vertellen dat het pinkstergebruik
nog steeds plaatsvindt, op eerste
pinksterdag. Die ontdekking leidde
tot een onderzoek ter plaatse.
'Roza'
Foto’s: Arjen Tempel
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Cees Tempel

De jongens dragen met bloemen versierde petten, terwijl iedere groep
ongeveer  deelnemers telt. Zo trekt
men de buurt door van huis tot huis,
om eieren en centen in ontvangst te
nemen. Nadert men een woning, dan
heft de kinderschaar een lied aan, dat
evenals met meer overoude liederen
het geval is, zodanig is verbasterd, dat
het wel kan gezongen, maar uit den
kindermond niet kan opgeschreven
worden.’ Aldus W.G.A.J. Röring in
Kerkelijk en wereldlijk Twente,
Historische schetsen () het gebruik
in Geesteren, een klein plaatsje in
Noord-Twente.
Gelukkig staan in het boek Twents
Volksleven, liederen en dansen van
G.J.M. Bartelink () vele varianten
van de diverse liedjes die gezongen
worden in de Noord-Oosthoek van
Twente, door hem bij veelal oudere
mensen opgetekend in de jaren vijftig.
Bartelink besluit met de vaststelling
dat bijna alles geheel tot de herinnering behoort.

Bruidjes
Ondanks dit negatieve verhaal trek
ik op pinksterzondag met mijn zoon
Arjen naar Borne. Fototoestel en
videocamera in de aanslag. Het is
guur, koud weer en zo nu en dan valt
er wat regen. Rond half elf zien wij
diverse in het wit gestoken kinderen
met hun ouders door Borne schuifelen.
Sommigen vragen ons zelfs de weg
naar het scoutingclubhuis. Gelukkig
staat dat op de plattegrond aangegeven. Daar aangekomen horen we dat
we richting de Theresiakerk moeten
gaan, één van de startplaatsen.
Op het pleintje voor de kerk oefent
een aantal kinderen een dansje onder
leiding van leden van scoutinggroep
St. Martina. Ze gaan zingend op weg.
Na honderd meter stellen de meiden
van de scouting vast dat ze terug moeten, want de kerk is nog niet uit. Het

gaat hozen, men schuilt in de hal van
de kerk en gaat als het na tien minuten
droog is opnieuw op stap. Wij maken
onze eerste opnames en gaan dan door
naar Stroom-Esch, de nieuwbouwwijk van Borne. Ook daar loopt een
groep meisjes van vier jaar en ouder
als pinksterbruidjes door de straten.
Zo'n groep bestaat uit tien tot vijftien
in het wit geklede meisjes met in hun
midden een meisje met een met kant
versierde lange jurk en met bloemen in
het haar. Dit meisje, meestal de oudste, is de ‘Rosa’ van de groep. Zij loopt
vooraan onder een boog, die versierd
is met groene takken en gekleurde
bloemen.

Snoep, fruit of geld
In Stroom-Esch zijn spontaan twee
groepjes samengevoegd en treffen we
dus ook twee Roza's aan. Al wandelend
zingt de groep: ‘Daar komen de mooie
pinksterbruidjes aan. Ze zijn zo heel
mooi aangedaan. Geef wat, hou wat.
Volgend jaar is er weer wat.’
Op een pleintje of plantsoentje stopt
de groep. De boog wordt aan de kant
gezet en de kinderen gaan overal
aanbellen. Ze vragen de bewoners om
naar hun dansje te komen kijken. Als
er voldoende publiek is, voeren ze hun
dansje op en zingen: ‘Roza, Roza,
bloemen op je hoed. Alle mooie meisjes zijn zo zoet.’ Op dit refrein lopen
de pinksterbruidjes met de handen
vast in de kring rond terwijl Roza in
het midden ronddanst. Dan volgen er
zes coupletten, waarbij Roza een ander
meisje uitkiest om samen in de kring
de in de tekst genoemde bewegingen
uit te voeren: dansen, kiezen, knielen,
kronen, opstaan en dansen.
Na het dansen gaan de bruidjes naar
de toeschouwers om iets in ont vangst
te nemen. Snoep, fruit en soms ook
geld. Daarna gaat de groep verder
naar een volgend plekje en begint het
hele ritueel weer opnieuw.
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Oude traditie leeft voort

Al wandelend en dansend trekt met in
de richting van het scoutingclubhuis
in het centrum van Borne. Daar is wat
te eten en te drinken.

in Zuid-Limburg

Korte ceremonie
Tegen één uur trekken dan alle groepen zingend door de smalle straatjes
van Borne naar het Rheineplein voor
het gemeentehuis, waar zich ondanks
het slechte weer vele nieuwsgierigen
hebben opgesteld. Niet alleen familieleden, maar ook andere inwoners
van Borne die dit jaarlijkse festijn niet
willen missen. Op het plein staat een
grote pinksterkroon. Deze kroon is
versierd met bloemen. In de kroon
hangen uitgeblazen eieren, bedoeld als
symbool van de vruchtbaarheid.
Namens de stichting Folkloregroep
Borne worden de aanwezigen welkom geheten door de heer George
Hudepohl, die dit jaar gezien de slechte weersomstandigheden besluit om de
ceremonie niet te lang te maken, zodat
er snel gedanst kan worden. Twee
meisjes komen zingen voor de microfoon en worden begeleid door accordeonist Bennie de Bruyn. Het dansje
wordt nu in een hele grote kring
uitgevoerd en de Roza's dansen onder
de pinksterkroon. Daarna mogen ook
andere kinderen uit het publiek nog
een keer meedansen, niet nadat de
heer Hudepohl de toeschouwers om

onder de pinksterkroon.
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Optocht met boerenkapel
In het boek Overijsselse volksgebruiken
() vertelt Adriaan Buter dat de
herleving van de pinkstertradities al
in de dertiger jaren begon in Hengelo
(Overijssel). Op initiatief van de
scholen werden pinksterbruidjes
gekozen. In  heeft de Twentse
Folklore Vereniging in Hengelo contact gezocht met buurtverenigingen.
Liedjes werden ingestudeerd en op
pinkstermaandag trokken groepjes
meisjes door de straten. ’s Middags
trok de meisjes naar het midden van
de stad om onder een pinksterkroon te
dansen.
Toen de kinderen in de jaren daarna
weer op eigen initiatief door de straten trokken zorgden de Hengeler
Spöllers en Daansers voor een grote
pinksterkroon achter het gemeentehuis. Maar de vrije zaterdag werkte
tegen. De bevolking wenste niet een
heel pinksterweekend in de stad te
blijven. Toen er een nieuw gemeentehuis werd gebouwd en de dansruimte
wegviel verdween de pinksterbruid uit
Hengelo.

Alle kinderen mogen meedansen
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een kleine bijdrage heeft gevraagd
voor de kosten van bogen en pinksterkroon. Het geheel eindigt door een
heftige regenbui in een vlucht naar
de overkappingen in de nabij gelegen
winkelstraatjes.
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In  werd in Borne een folklorevereniging opgericht die het initiatief
nam om ook daar de pinksterbruidviering te doen herleven. Buter: ‘Te
ruim twaalf uur vertrok de stoet
van ongeveer honderd in het wit
geklede meisjes, het hoofd met bloemen omkranst, die vijf met groen en
bloemen versierde bogen droegen,
waaronder de pinksterbruiden liepen. Een boerenkapel begeleidde de
optocht. Die werd op de oude Brink
ontbonden, nadat de deelneemsters
waren getracteerd. Onderweg werd op
twee plaatsen onder een pinksterkroon
bij harmonicamuziek gezongen en
gedanst rond de in het midden opgestelde pinksterbruiden.’
Midden jaren zeventig was het ook in
Borne over. Maar de eerder genoemde
folkloregroep Borne heeft, aangespoord door de St. Martinusscouts
– onder wie vele oud-pinksterbruidjes –, in  het schouwspel
weer tot leven gebracht.
Ondertussen ben ik verhuisd naar
Borne en gelukkig was het afgelopen
jaar op eerste pinksterdag mooi weer
en waren er nog meer pinksterbruidjes
in de diverse wijken te bewonderen.
Wie weet tot ziens.

De meiboom van Noorbeek
Zuid-Limburg staat bij velen vooral bekend om de mooie omgeving. Wandelaars en toeristen
komen in groten getale af op de natuur en de pittoreske dorpjes die in het zuiden van ons
land te vinden zijn. Eén plaatsje dat zich op de komst van vele toeristen mag verheugen is
Noorbeek, in het uiterste zuiden van Limburg. Dit plaatsje, dat in de elfde eeuw is ontstaan
en dat vernoemd is naar de gelijknamige beek, wordt door sommigen gezien als één van de
mooiste plekjes van Nederland. Maar het idyllische Noorbeek heeft meer te bieden dan een
fraaie omgeving. Eenmaal per jaar, op de tweede zaterdag na Pasen, wordt er een tientallen
meters hoge meiboom voor de kapel aan het dorpsplein geplaatst.

Jeroen Ketelaars
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Jef de Jager in zijn boek Rituelen
(Utrecht ).
Net als het aansteken van meivuren
maakte het planten van een versierde
meiboom deel uit van de festiviteiten
die er in de eerste dagen van de lente
plaatsvonden. De vrolijk ogende meibomen, die zowel voor de huizen als
op pleinen van dorpen en steden te
zien waren, fungeerden als teken van
vruchtbaarheid en moesten bescherming bieden tegen schadelijke krachten. Dit waren echter niet de enige
betekenissen die er in gezien konden
worden. Ook een meer freudiaanse
interpretatie van deze uiting van
volkscultuur is voorhanden: vanwege
haar vorm wordt de meiboom ook wel
als fallussymbool uitgelegd.
Als de boom eenmaal stond, werd er
omheen gedanst en werd er gefeest.
Natuurlijk was niet iedereen gediend
van de onfatsoenlijke handelingen die
zich in de prille meidagen afspeelden.
Vooral strenge dominees schijnt het
gefeest en gevrij rond de meiboom een
doorn in het oog te zijn geweest.

Oudste meiboom van
Zuid-Limburg

Bij het uit het bos halen van de meiboom is het hele dorp betrokken.
Foto’s uit: De Sint Brigida-den te Noorbeek

Al vroeg in de ochtend wordt de
Sint-Brigida-boom, want zo wordt
de Noorbeekse meiboom genoemd,
neergehaald om plaats te maken voor
een nieuwe boom, die een jaar lang
het centrum zal domineren. Tegen
elf uur is het tijd om met zo'n dertig
paarden naar het Belgische bos te vertrekken waar de nieuwe Brigidaboom,
die inmiddels door een delegatie van
de Jonkheid Sancta Brigida is omgekapt, ligt te wachten. Nadat men de
inwendige mens versterkt heeft, wordt
de boom door de Jonkheid, onder
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toeziend oog van haar kapitein, op de
dennekar getild. Hierna keert de stoet
weer terug naar het dorp. Onderweg
houdt de Jonkheid af en toe halt om
even een glaasje te nuttigen en het is
dan ook al een uur of zeven ’s avonds
als men in Noorbeek arriveert. De
getrouwde mannen van het dorp
nemen daar het werk over. Zij zetten
de nieuwe Sint-Brigidaboom voor de
kapel neer. Ongeveer om middernacht
is Noorbeek weer compleet met de
vertrouwde Sint-Brigidaboom in haar
midden.

De meiboom
Met het plaatsen van hun meiboom
houden de Noorbekenaren een gebruik
in stand dat uit een ver verleden stamt
en dat jaarlijks aan het begin van de
lente terugkeerde. Die eerste lentedagen vormden een bruisende periode in
het leven van weleer. In deze periode
werden er op veel plaatsen meifeesten
gevierd. ‘Op of rond ‘meidag’ deden
nieuwe knechten en dienstboden hun
intrede, werden landerijen in pacht
genomen, huurwoningen betrokken en
jaarrekeningen afgesloten’, schrijft

In de loop van de tijd zijn de meibomen voor het grootste deel uit
het beeld verdwenen, maar in ZuidLimburg zijn er nog steeds een paar
te vinden. Niet alleen in Noorbeek
maakt de meiboom nog steeds deel uit
van het dorpsgezicht, ook de skyline
van plaatsjes als Banholt en Mheer
wordt nog immer gedomineerd door
de lange bomen die in het hartje van
de dorpen zijn gezet. De Noorbeekse
boom neemt echter een bijzondere
plaats in.
Volgens Jef de Jager is de meiboom
van Noorbeek namelijk de oudste
meiboom van Zuid-Limburg. Hoewel
de vroegste schriftelijke vermelding
uit de achttiende eeuw afkomstig is,

moet de oorsprong van de Noorbeekse
boom volgens de overlevering al rond
het jaar  liggen.

Sint-Brigida
De meiboom van Noorbeek staat
beter bekend als de Sint-Brigidaboom,
naar de heilige Brigida, de patrones van Ierland en na Sint-Patrick
de bekendste heilige van dat land.
Brigida werd rond  in de buurt van
Dundalk in Ierland geboren en moet
niet verward worden met de Zweedse
heilige Birgitta van enkele eeuwen
later. Brigida's vader was stamhoofd
en haar moeder behoorde als slavin
tot zijn gevolg. Het is niet helemaal
duidelijk in welk jaar Brigida precies is
overleden. Soms word  als sterfjaar
genoemd, maar op andere momenten
,  of . Naar verluidt werd zij
gedoopt door Patrick, dé heilige van
Ierland. Tijdens haar leven stichtte
Brigida verschillende kloosters, waaronder een vrouwenklooster in Cildara.
Dit is waarschijnlijk het bekendste
klooster dat zij heeft opgericht. De
naam Cildara betekent zoiets als ‘kerk
of cel van de eik’ en de naam veranderde later in Kildare.

rund liggend aan haar voeten. Volgens
pater P.T. van Bueren, die in  het
boekje De Sint-Brigida-den te Noorbeek
schreef, was Brigida een toegewijde
dierenliefhebber. ‘Zij was nergens
liever dan te midden van de koeien
en schapen op het veld. Daar vond
zij haar vreugde, haar ontspanning.
En blij en gelukkig gevoelde zij zich,
wanneer zij weer eens een hongerig of
hulpbehoevend dier geholpen had.’
De innige relatie tussen Sint-Brigida
en Noorbeek houdt met dit laatste
verband. Rond het jaar  zou de
veestapel van Noorbeek en omgeving
worden bedreigd door de veepest. De
radeloze bevolking richtte zich tot
de heilige Brigida, in de hoop dat zij
het vee voor de ramp zou behoeden.
Sint Briej, zoals ze in Limburg ook
wel genoemd wordt, hoorde de smeekbeden van de dorpelingen en kwam
ze te hulp. Zij zorgde ervoor dat de
veestapel werd gespaard.

Brigida zou natuurlijk geen echte
heilige zijn als zij niet de nodige wonderen op haar naam zou hebben staan.
Sommige van deze wonderen hebben
betrekking op het vermenigvuldigen
van eten en drinken. In het succesvolle
Engelse kinderboek Catherine, Called
Birdy, dat zich in de Middeleeuwen
afspeelt, wordt Brigida door de hoofdpersoon van het verhaal dan ook de
heilige ‘who turned her bathwater into
beer for visiting monks’ genoemd.

Uit dankbaarheid voor Sint-Brigida's
bescherming plaatst de bevolking,
zoals aan de heilige beloofd was,
sindsdien ieder jaar, op de tweede
zaterdag na Pasen, een boom voor
de Sint-Brigidakapel in het hartje
van Noorbeek. De ongehuwde jongemannen van het dorp, de Jonkheid
Sancta Brigida onder leiding van hun
kapitein, verenigen hun krachten om
in een bos een nieuwe boom te gaan
vellen. De ‘oude’ boom wordt verkocht
aan de hoogste bieder of, bij gebrek
aan een koper, verloot. Degene die
eigenaar van de boom wordt, moet
deze zelf uitgraven en aan de Jonkheid
een fles jenever geven.

Dierenvriend

Denhalen

Tegenwoordig staat Brigida niet meer
bekend als concurrente van de bierbrouwers, maar als de beschermheilige
van het vee en beschermster tegen veeziekten. Vaak ziet men haar dan ook
afgebeeld met een koe of een ander

De uitverkoren nieuwe boom wordt
al een paar weken voor de grote dag
uitgezocht. Op de bewuste zaterdag
gaat een deel van de Jonkheid alvast
vooruit om de boom te kappen. In het
bos aangekomen nemen de pastoor en
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de burgemeester volgens de traditie als
eersten de bijl ter hand om de boom
de eerste slagen toe te dienen. Als hij
eenmaal tegen de grond is gevallen,
wordt de boom door de inmiddels
complete Jonkheid op een door tientallen paarden getrokken kar naar het
dorp gebracht. Langs de route terug
naar Noorbeek liggen verschillende
cafés en deze laat de Jonkheid bepaald
niet links liggen.
Eenmaal op de plaats van bestemming
aangekomen kan, begonnen worden
met het ‘hèven’, het neerzetten van
de boom. Door de gehuwde mannen wordt de reusachtige kersverse
Brigida-boom opgericht en voor de
kapel, die net als de boom, de parochie, een school en een herberg naar
de beschermheilige van het dorp is
vernoemd, aan het dorpsplein De Pleij
geplaatst. Daar blijft de boom het hele
jaar door staan.

Wangedrag der vrouwen
In tegenstelling tot het oude gebruik
om de meiboom te versieren en op
te tooien, is de Sint- Brigidaboom in
Noorbeek geheel zonder franje. De
stam is helemaal van takken ontdaan
en de boom moet het doen zonder
felle, feestelijke kleuren. Enkel in de
top van de boom bevindt zich een
bosje takken met wat groen. In een
artikel in het verzamelwerk Volk van
Nederland (Amsterdam ) legt
de volkskundige D.J. van der Ven
uit waarom de Noorbeekse boom er
zo sober bij staat: ‘Eens, zoo gaat de
sprake door het Noorbeeksche land,
hebben de vrouwen en dochters den
boom omhangen met vele sierselen,
met geverfde eieren, vlaggen en heel
den tooi der Meiboom-attributen, terwijl oude vrouwen hem met brandewijn besproeid moeten hebben. Maar
dit moet den toorn van de ingetogen
St. Brigida hebben gewekt en den dag
na de oprichting lag de naaldentop
versplinterd aan den voet van den
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stam, terwijl onder het vee besmettelijke ziekten uitbraken.’ Sinds dit
onfortuinlijke jaar moet de boom het
zonder veelkleurige versierselen doen.
Gezien de gevolgen die hun eerdere
hulp teweeg heeft gebracht, is het niet
verwonderlijk dat de vrouwen van het
dorp zich niet meer dienen te bemoeien met het plaatsen van de meiboom.
De gevolgen van, in de woorden van
Van der Ven, ‘het wangedrag der
vrouwen bij de boomplanting’ zouden
immers niet te overzien kunnen zijn.

Bescherming
Niet alleen is bij het plaatsen van de
boom hulp van vrouwen af te raden,
ook is het niet verstandig om iemand
deelname aan de festiviteiten te weigeren. Hoewel het aantal paarden
dat meehelpt om de boom van het
bos naar het dorpsplein te brengen
op kan lopen tot dertig of veertig, is
er slechts één keer iets met één van
de dieren verkeerd gegaan. Kornelis
ter Laan verhaalt in zijn Folkloristisch
Woordenboek (’s Gravenhage/Batavia
) van die ongelukkige gebeurtenis: ‘Het paard van een gierige boerin, die niet wilde dat haar knecht
meehielp bij het halen van de Brigidaboom, kreeg nog diezelfde dag letsel
en werd nooit weer goed.’ Het is dus
zaak dat dit oude gebruik volgens de
regels wordt voortgezet.
Naar het schijnt is tot nu toe verder
alles goed gegaan. In zijn boekje over
de Sint-Brigidaboom van Noorbeek
schrijft pater Van Bueren over de
wonderbaarlijke bescherming van Sint
Briej. Eens, zo schrijft Van Bueren,
rolde de immense boom na een mislukte manoeuvre de helling af. ‘Het
gevaarte dreigde een van de helpers
te verpletteren. Maar gezond en wel
heeft hij het kunnen navertellen: de
boom raakte hem net precies niet.’
Van Bueren gaat verder: ‘Eens viel er
een jongen van de wagen. Vlak voor
het achterwiel. Vanwege het plotse-

School en vrije tijd
in de jaren vijftig

linge remmen braken de kettingen,
waarmede de paarden aan elkaar
verbonden waren ‘als glas’. Maar daar
bleef het dan ook bij. Geen persoonlijk
ongeluk. En dan die keer, toen er bij
het planten van de den een meningsverschil ontstond. Ondoordacht liet
men de stutten los. De den viel naar
omlaag, temidden van de omstanders.
Maar weer niemand getroffen.’

Jeanette Peters

Ongestoord doortellen
Uit de voorbeelden van pater Van
Bueren mag duidelijk zijn dat
Noorbeek nog steeds op de bescherming van Sint Brigida kan rekenen.
‘Maar o wee’, waarschuwt D.J. van der
Ven met die ene keer dat het verkeerd
ging in gedachte, ‘o wee, wanneer
men met de traditie durfde breken!’
Of deze traditie nu daadwerkelijk
haar oorsprong heeft in  of niet,
is voor de inwoners van Noorbeek
eigenlijk maar van weinig belang. Het
is genoeg dat de Sint-Brigidaboom
van Noorbeek een vaste plaats heeft
verworven in het dorpsleven. ‘Laten
we daarom de inwoners van Noorbeek
ongestoord laten doortellen’, adviseerde Van Bueren dan ook in .
Deze oproep was niet aan dovemansoren gericht want anno  maakt
de meiboom van Noorbeek nog steeds
onlosmakelijk deel uit van dit fraaie
Zuid-Limburgse dorpje.

De eerste communie

School was in de vijftiger jaren
een instituut om te leren en verder
niets. Er werd weliswaar niet
meer geslagen, maar wel gestraft
en gemopperd en zelden werd er

Voor meer informatie:
www.denhalen.myweb.nl

Jongens en meisjes werden in de
katholieke en protestantse scholen
streng gescheiden gehouden, tenzij
de school te klein was om die
splitsing te maken. Meisjes hadden
uitsluitend vrouwen voor de klas,
de jongens een meneer, behalve in
de eerste en tweede klas, omdat
mannen zich te onthand voelden
om bij zulke dreumesen te werken.
Zedigheid werd dus bewaakt en een
vrouw was een vrouw, ook als ze nog
klein was. Dus in de zomer bloesjes
en jurkjes met korte mouwen aan en
die mouwtjes moesten tot minstens
halverwege de boven-armen reiken.
Waren ze korter? Naar huis en iets
anders aan gaan trekken. Op de
middelbare school, als kinderen
in een strenge winter van ver weg
kwamen fietsen, droegen ze vaak
een broek en dat mocht dan wel,
mits er een rok overheen gedragen
werd!

waardering uitgesproken, want daar
werd je maar een verwend nest van.
Het schooljaar bevatte nauwelijks
hoogtepunten; alleen december was
een spannende maand en natuurlijk
de laatste schoolweek.
De tijden lagen voor alle lagere
scholen in heel Nederland vast:
van negen tot twaalf uur en van
twee tot vier uur en woensdag- en
zaterdagmiddag vrij.

Een onderwijzer(es) stond in behoorlijk aanzien, die wás iemand. Eén
boze blik of opmerking van de juf was
vaak voldoende om de orde te handhaven, want gezag en orde stonden nog
hoog genoteerd.

Inktlappen en
kroontjespennen
Ook in de scholen was zuinigheid een
belangrijke deugd. Om het parket op
de grond te beschermen gingen er
(zelfgemaakte) stoffen hoezen over
de schoenen heen. En letterlijk alles
werd gebruikt en hergebruikt. Van
behangpapierstaaltjes werden boekjes
gemaakt waar de kleuters hun fröbel-

werkjes inplakten. Inktlappen, om de
pennen aan droog te vegen, werden
thuis gemaakt van lapjes katoen, met
een knoop op elkaar gehouden, maar
in de lagere klassen werd bijna uitsluitend met potlood geschreven, de
(kroontjes)pen was voor later en voor
‘net’. Die potloden waren al lang gereduceerd tot afgekloven korte stompjes
voordat ze vervangen werden. En om
te voorkomen dat ze te snel opraakten,
sleep de juffrouw zelf de punt scherp
en dat deed ze pas als die tot een
dikke ronding was afgesleten.
Reken- en taalschriftjes die vol waren,
werden aan het eind nog een weekje
langer gebruikt door in kantlijnen
en op open stukjes nog sommen of
dictee te maken. En ook dan was het
schriftjesleven nog niet ten einde. De
kaftjes, standaard uitgevoerd in een
vale, groen-grijze kleur, werden tot
repen geknipt, die dan weer als verplichte regel-aanwijzer gebruikt werden bij het lezen, zodat de juffrouw
in één oogopslag kon zien of iedereen
meedeed. Zo'n reepje heel dun karton vroeg natuurlijk om gepruts en
gevouw en gescheur, maar er leek een
vaste tijd voor te staan hoe lang we
ermee moesten doen; er waren kinderen die uiteindelijk meededen met een
vodje van precies hun vingertop groot.
De rest was in de poel van verveling
verdwenen.
Sinterklaas vieren op school betekende
steevast dat Sint nieuwe potloden en
schriften voor de kinderen meebracht
en nieuwe bordborstels en krijt, waarop de juf en wij natuurlijk blij-verrast
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op moesten reageren. Wat iedereen
ook dééd, want we kenden de codes.
En dan werd er ook nog wel wat rondgestrooid met snoepgoed en pepernoten. Dank u, sinterklaasje!

Sparen voor de missie
Natuurlijk zaten we nog in banken, in
rijen achter elkaar, want samenwerken
en praten met elkaar was volledig uit
de boze. Alles werd klassikaal gedaan;
individuele acties waren zeer verdacht,
dus niets in eigen tempo en steeds
wachten op de traagsten.
En we spaarden ons rot voor de missie: zilverpapier. Er werden zelfs
wedstrijden gehouden wie de grootste
bal van zilverpapier kon inleveren.
Tegenwoordig, met de aluminiumfolie zou dat geen probleem zijn, maar
toen moesten we het echt bijeen zien
te draaien van de repen chocolade en
soms de sigarenkistjes. Ik weet nog
steeds niet wat ermee gedaan werd, of
hoe zo'n bal zilverpapier de arme blote
negerkindertjes aan broekjes hielp.
Het zal wel verkocht zijn aan de aluminium-industrie, denk ik nu.
De missie. Een heel levend fenomeen
in de vijftiger jaren van katholiek
Nederland. En heel neerbuigend
ook. Tegenwoordig zou het gewoon
keihard racisme genoemd worden.
En terecht. Onveranderlijk waren de
negerkindertjes lief, maar heel dom, ze
praatten allemaal in een krom taaltje
en liepen in hun blootje of in vodden rond. De volwassen negers waren
meestal nog even kinderlijk en verdeeld in ‘slim en bruikbaar’, dus degenen die vooruit wilden in westerse stijl
en echte dommeriken, die weigerden
te begrijpen wat de blanken voor hen
in petto hadden en daar zelfs vijandig
tegenover stonden. Hoogste tijd voor
de blanken om grondig in te grijpen.
Dus deden al die priesters en nonnen
hun best. En wij, katholieke lagereschoolkinderen in Nederland kregen
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de boodschap ingeprent dat wij deze
hulpeloze heidenen op het rechte pad
konden helpen door het sparen van
zilverpapier, bidden op missiezondag
en luisteren naar de verhalen over die
vreemde, oliedomme zwarte mensen
in verre landen.
Stomverbaasd begreep ik pas later dat
ook de protestanten hun missie hadden, zij het dat die ‘zending’ heette.
Dat dus niet ‘wij’, katholieken, de
enigen waren die zich het lot van die
arme heidenen aantrokken, maar ook
‘zij’, zelf ‘bijna-heidenen’. En dat ‘zij’
soms zelfs meer bereikten.

Catechismus
Het eerste halfuur van elke schooldag
stond godsdienstles op het rooster. We
leerden onder andere de catechismus.
‘Wie is God?’ ‘God is onze Vader,
die in de hemel woont.’ ‘Waartoe zijn
wij op aarde?’ ‘Wij zijn op aarde om
God te dienen en daardoor nu en hiernamaals gelukkig te zijn’. Zoveel vragen, met zulke simpele antwoorden.
Daarnaast leerden we het waarom en
hoe van de kerkelijke feestdagen en
hoe de kledingstukken van de priester
aan het altaar allemaal heetten: superplie, stool, kazuifel. We leerden over
het gedrag bij de biecht, bij de Heilige
Mis en dergelijke. En we hoorden elk
jaar veel verhalen van het Oude, maar
vooral van het Nieuwe Testament.

Knikkeren en
landverovertje
Vaste tijden bepaalden de vele spelen
en spelletjes die op het schoolplein en
daarbuiten het kinderleven vulden. Ik
heb nooit begrepen hoe het werkte.
Ineens was het dan knikkertijd en liep
iedereen met een knikkerzak rond
en elke kuil of richel die als ‘pot’ kon
dienen werd bezet. Enkele weken later
was het dan weer voorbij, tot mijn
grote spijt, maar doorknikkeren kón
gewoon niet meer. Dan gingen we
tollen. Zo ging het ook met hinkelen,

ballen en touwtje springen. Andere
activiteiten konden juist door alle
seizoenen heen: rolschaatsen, landverovertje, bokspringen en dergelijke.

dag natuurlijk, maar ook wel daarbuiten. Bij een speciale feestelijkheid
op school, bij festiviteiten van de parochie. Dan werd een clown, een poppenkast, een goochelaar ingehuurd.
Maar het fijnste vond ik wel als er
films waren gehuurd. En dat gebeurde
regelmatig. Een hele zaal vol kinderen, luidkeels krijsend van opwinding,
op lange planken over kisten, of op
harde vouwstoelen. Die collectieve
zucht van blijheid als de zaallichten
uitgingen en het rumoer ophield.
Nu begon het!

Gedrag, vlijt en netheid
Aan het eind van de winter werden
schooltuintjes verdeeld. Een stukje
ongebruikt land werd, ter verdere
opvoeding en vermaak, verdeeld in
kleine percelen. Daarop kon je dan op
woensdagmiddag onder begeleiding
je eigen sla en bloemen kweken. Het
verhaal klonk wervend genoeg, ik had
graag mee willen doen. Maar mijn
ouders gaven geen toestemming: ‘Je
kunt in onze eigen tuin wel een stukje
krijgen.’ ‘Hè nee, jasses.’ Zoals ik
eveneens tot mijn leedwezen geen toestemming kreeg om verkeersbrigadier/
klaarover te worden, een splinternieuwe veiligheidsfunctie in het groeiende
wegverkeer.
De rapporten waren hoogtepunten in
het schooljaar. Voldoendes halen was
normaal, dus kwam de nadruk sterk
te liggen op wat ‘nog onder de maat’
was. Want het kon altijd beter! Een
zeven kon een acht, een zes een zeven
worden. Ook gedrag, vlijt en netheid
stonden genoemd en konden blijkbaar
in een cijfer gevangen worden. Goed
leren, dat was heel belangrijk. En we
leerden ook. Vooral heel veel uit het
hoofd. Waar steden en rivieren in
Nederland lagen, de catechismus, de
slag bij Nieuwpoort, veenkoloniën,
visserij, gemengd bedrijf, katoen- en
schoenindustrie, kolenmijnen en aardappelmeelfabrieken. Het bestond ook
allemaal nog, in Nederland.
Leren en studeren was dus belangrijk en moest steeds nuttig zijn. En
vervelend. Iets plezierigs, als het om
leren ging, was verdacht, dat was geen
leren. Toen dus in de vijftiger jaren de
ballonstrips opkwamen van Sjors en
Sjimmie, Kuifje, Donald Duck, Suske en
Wiske werden die door de volwassenen

De fotograaf kwam op school langs.

onmiddellijk in de ban gedaan. Die
‘rommel’ maakte kinderen maar lui,
dus vooral niet mee naar school brengen en ook in de bibliotheek was deze
lectuur niet te vinden. Verwerpelijk
voor de kinderziel.

Een klein rijtje sinterklaascadeautjes,
maar wat leek die rij lang, in onze
ogen. Een doos nieuwe kleurpotloden als hoogtepunt. Of ik kreeg mijn
lievelingswens; het nieuwe Suske en
Wiske-boek, dat ook in  al een
rijksdaalder kostte.

Kinderen mogen niet vragen
We werden niet verwend wat snoepen betreft. We vroegen wel om ‘iets
lekkers, mama’, maar dat werd niet
vaak gehonoreerd. ‘Neem maar een
boterham!’ Want een snoepje of een
koekje kregen we heus wel eens, maar
er om vragen leidde steevast tot het
afgekloven: ‘Kinderen die vragen worden overgeslagen.’ Je had dus maar te
wachten tot je het trommeltje, doosje
of rol werd voorgehouden. En dat
gebeurde niet zo vaak. Nou, ééntje
dan. En daarna heel netjes bedanken.

Jarig zijn betekende: van ieder in het
gezin één cadeautje krijgen en zelf
kiezen wat je wilde eten. Op woensdag- of zaterdagmiddag werden dan
drie of vier vriendinnetjes uitgenodigd
en dan kwam er ranja en iets lekkers
op tafel; een gebakje, wat snoep. We
deden wat spelletjes. Bij mij had mijn
oudere zus, die daar een waarlijk talent
voor had, de leiding. Geen feestjes om
over naar huis te schrijven, maar ik
heb er goede herinneringen aan.

Kinderfilmmiddagen
Nee, verwend waren we nog niet. Het
kinderplezier was nog kleinschalig.

Er werd ook wel eens iets voor de
jeugd georganiseerd. Op Koninginne-

Wat gaf het dat de verduisteringsgordijnen het zaaltje zelden donker
genoeg maakten? Dat de films meestal
behoorlijk beschadigd waren met witte
strepen, flitsen en verkeerde lassen?
We hingen met de volle aandacht aan
het doek als er een tekenfilm van Walt
Disney werd vertoond en leefden mee
met de avonturen van ‘de Dikke en de
Dunne’. Tussendoor ging regelmatig
het licht aan, omdat de film doldraaide, de band gebroken was, een nieuwe
film in de spoel moest worden gezet.
En telkens was het de vraag of het
deze keer definitief was, of dat er nog
één filmpje zou komen. Totdat, veel te
snel, de aankondiging kwam dat het
afgelopen was.
Laatst zag ik in een jeugdserie op de
televisie een tiener die om geld bedelde bij haar ouders. Die vonden dat
ze daar wat kleine klusjes voor moest
doen. Ze zei naar haar script: ‘Maar
ik vind dat zo vernéderend’. Het gaf
mij een gevoel van ‘ik word echt oud’.
In de vijftiger jaren werd kinderhulp
overal gewoon bij ingezet. Ik deed
klussen in de huishouding: waste af,
deed de boodschappen, streek eenvoudige stukken van de was, sopte de
deuren en waste en poetste de auto.
En niks beloning! In de latere tijd, die
ik al niet meer meemaakte, werd in
grote dankbaarheid een dubbeltje, een
kwartje geïncasseerd voor een karwei-
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tje. Maar dat het als vernéderend kon
worden gezien om tegen betaling iets
in huis te doen, was wel heel nieuw
voor me.

Vrije zondag
Er was een versje, toen: ‘O donderdag,
o donderdag, gij schoonste dag der
dagen/ ’s morgens nog een halve week
en ’s avonds nog slechts twee dagen.’
Zaterdag was immers nog heel algemeen een (later halve) werkdag. De
vrije tijd was op zondag. De vakanties
waren beperkt tot twee weken per
jaar en aan het einde van de vijftiger
jaren drie. Niks snipperdagen of ATV,
onbetaald verlof of VUT, AOW of
halve baan. Er werd doorgewerkt,
totdat iemand echt te oud was geworden. Geen wonder dat mijn vader zijn
kinderen het liefste voor een baan in
het onderwijs zag kiezen; elke week
twee vrije middagen, veel vakantieweken per jaar, een vast salaris en het
grootste goed: pensioenopbouw door
de staat.
Vakanties werden door kinderen en
ouders (soms gescheiden van elkaar)
doorgebracht bij familieleden. In de
zomertijd kwam een heel rouleersysteem op gang, ook nog met familieleden van vriendinnen en vrienden.
Natuurlijk waren de huishoudens niet
berekend op twee of meer logees; het
begrip ‘kermisbed’ was dan ook bij
iedereen bekend. Met losse kussens,
een sofa, een oude (kapok)matras
werden dan bedden erbij gefabriceerd.
Dekens werden toch al nooit weggegooid, dus de oude, versleten exemplaren konden nog prima dienst doen op
de kermisbedden, als het buiten toch
niet zo koud was. Mijn neefje sliep
zelfs eens op een dubbelgevouwen
deken, met zijn hoofd op zijn kleding
en onder een wollen tafelkleed, omdat
verder alles in gebruik was.
Echt reizen was er dus nauwelijks bij.
Veel te duur. We hadden één oom
en tante die een reisje langs de Rijn
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De auto was nog een kostbaar bezit.

Er werd ook heel vaak gewandeld, bij
mooi weer. Niet ver, maar gewoon de
mooie kleren aan en met het gezin
het park in. Picknicken was ook zeer
geliefd. Veel meer dan broodjes kaas,
koffie en limonade bevatte de picknick-mand niet, maar toch was het
heel feestelijk. Voor de talloze autolozen was het een heus uitje om in het
gras langs de snelwegen een plek te
zoeken om te picknicken. Kijken naar
de langsrijdende auto's kon een familiemiddag blijkbaar aangenaam vullen.
Het woord ‘bermtoerisme’ werd een
begrip.

Nuttig vermaak
maakten in hun auto; ongehoord chic
in onze ogen; het maakte diepe indruk
op me, zo'n avontuur.
Wat deden we verder als gezin, in die
spaarzame vrije tijd? We gingen regelmatig naar het zwembad, of naar de
speeltuin. Soms naar het park en naar
de nog kleinschalige Efteling, met
slechts het Sprookjesbos, Lange Jan en
‘Papier, hier’. Maar dat was al prachtig
genoeg. En we gingen op visite. Zo'n
bezoek werd zelden van tevoren aangekondigd, want bijna iedereen was
toch thuis en weinig mensen hadden
telefoon. Mijn ouders overlegden waar
ze al een poosje niet geweest waren,
we stapten in de auto en ... daar stonden dan vijf personen op de stoep bij
die anderen, die dan natuurlijk riepen:
‘Gezéllig! kom erin!’
Vaak betrof het familieleden op het
platteland. Dat was niet zo bijzonder,
want iederéén had wel familie in een
dorp wonen, in het nog zo agrarische
Nederland. Voor een stadskind als ik
was, was dat natuurlijk een feest. Een
spannende stal met een paar varkens,
een paar koeien, een hooiberg, schuwe
poezen, ‘valse’ honden, kippen, konijnen, een moestuin met rijpe bessen,
een boomgaard. En altijd wel andere
kinderen om mee te spelen.

Ook in je vrije tijd moest je eigenlijk
iets ‘nuttigs’ doen. Dus het verenigingsleven bloeide! Muziek, zang, toneel,
klaverjassen. Er was genoeg keus. En
dan vroeg in de avond, om zeven uur,
beginnen, want tegen tien uur werd de
wekker gezet en de nachtpon aangetrokken.
En verder was het hele gezin elke
avond bijeen om krant of boek te
lezen, te knutselen, huiswerk te
maken, te stoppen en te breien. Er
werd naar de radio geluisterd, er
werd gezongen en er werden spelletjes gedaan. De grote lamp was aan
en die hing steevast in het centrum,
boven de eettafel. Daar was het lichtpunt, dus daar verzamelden wij ons.
Een eigen hoek was er soms voor de
ouders. Maar niemand zat op zijn
eigen kamer. Die was om te slapen
en om het speelgoed in op te bergen,
nooit om je er in terug te trekken.
Zeker niet ’s avonds. En op zaterdagavond kwamen, bij het spelletjes-doen,
een handvol dop-pinda's op tafel, het
hoogtepunt van huiselijke gezelligheid.

Tante Hanny
Radio's waren nog onveranderlijk van
die enorme bakbeesten van bakeliet,
met zo'n groen zoekersoog en met

lampen achterin. In de tweede helft
van de vijftiger jaren kwamen de televisietoestellen (‘haal de bioscoop in
uw woonkamer'). Mijn ouders waren
er tamelijk vroeg bij, in  of .
Ze waren, voordat ze tot koop overgingen, al af en toe gaan ‘proefdraaien’
in een hotel-restaurant dat er klanten
mee naar de zaak lokte. En ook ik
had al een keer voor dat ongelofelijk
magische kastje zitten kijken bij kennissen, samen met nog wel zes, zeven
buurkinderen. Naar dat ene halfuurtje kinderprogramma per week, op
woensdagmiddag. Die tovenarij: een
mevrouw, die tegen me aanpraatte
op twee meter afstand, zonder dat ze
aanwezig was. Ze wás er op hetzelfde
moment dat ik haar zag en toch was
ze er ook niet. En zelfs toen na enkele
minuten het beeld uitviel en alleen
‘sneeuw’ overbleef, zat ik gefascineerd
naar dat gefriemel te kijken.
Elke televisie had nog zijn eigen
antenne op het dak en in die jaren was
dat een statussymbool, die duidelijk
toonde wie wel of geen televisie in
huis had. Het verhaal ging zelfs dat
er mensen zouden zijn die alleen een
antenne op het dak lieten plaatsen om
de schijn te wekken dat ze televisie
hadden. Want ze moeten duur geweest
zijn, die eerste televisies.

niet, want misschien was de straling
ongezond. Vijf meter afstand werd
aanbevolen, maar dan zag je dus niet
veel. Verder waren er talloze storingen
in de studio; dan verscheen een hand
in beeld, die een bordje ‘storing’ voor
de camera plaatste. En niemand wist
waarom of voor hoe lang.
Dan was er nog de bediening van het
toestel zelf. Opzij twee draaiknoppen. De ene stond met de antenne in
verbinding, daar moest je dus eigenlijk
afblijven, want die was immers goed
ingesteld. Maar ja, als de sneeuw op
het scherm steeds dichter werd, werd
de verleiding steeds groter en tenslotte
stond elke vijf minuten wel iemand
anders van het gezin eraan te draaien
terwijl de anderen commentaar leverden. En verder was er de zenderknop,
waarmee je de NOT (Nederlandse
Omroep Televisie) kon zoeken, óók al
ingesteld op de beste ontvangst. Maar
ja, je kón de zender ook elders vinden
en als door al die sneeuw de verleiding
ook daar toesloeg... Gelukkig kon die
frustratie nooit heel lang duren, want
televisie bestond nog maar uit één

zender, die tussen ongeveer acht en
tien uur ’s avonds uitzond en nog een
keer een half uur voor de kinderen op
zaterdag- en woensdagmiddag. Wij
in het oosten van het land hadden
dan nog het geluk ook het Duitse net
te kunnen ontvangen, zodat we over
twee zenders beschikten. Het was de
tijd waarin de straten leeg bleven bij
speciale uitzendingen, zoals bij een
one-man-show van Toon Hermans of
het Eurovisie-songfestival, waar we
konden zien hoe Teddy Scholten ‘Een
beetje’ zong en won.

Plezier
Kinderen schikten zich in de jaren
vijftig naar de normen van de tijd.
Op school waren de meesten ijverig
en zelfs in de vrije tijd probeerden ze
soms nuttig bezig te zijn, bijvoorbeeld
in allerlei verenigingen. De vormen
van vermaak die men kende werden,
zo lijkt het wel, echter veel meer
gewaardeerd en waren met meer echt
plezier omgeven dan tegenwoordig, nu
een grote hoeveelheid aan gevarieerd
vermaak door jongeren als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Het boerenerf
Brandpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie

Teddy Scholten
En wat gingen ze snel kapot. Het
begon al met de antenne op het dak.
Die moest door de leverancier worden
geplaatst en aangesloten, maar aangezien de antenne invloed ondervond
van flinke wind, moest die regelmatig worden bijgedraaid. En na een
flinke storm zag je op veel plaatsen
de geknakte antennes hangen. Echt
scherp werd het beeld maar zelden,
veel sneeuw moest op de koop toe
worden toegenomen. Verder was de
grootte van het beeld ongeveer de
helft van het huidige doorsneebeeld,
maar er dichtbij gaan zitten mocht

Voor het agrarische deel van onze bevolking
waren gedurende vele eeuwen boerderij en erf
de voornaamste leefomgeving. Het merendeel
van de dagelijkse gebeurtenissen speelde zich
daar af en velen brachten er het grootste deel
van hun leven door. Hoe mensen er leefden,
heeft alles te maken met de ecologische,
historische en sociale context. Daarom wordt in
dit boek het boerenerf gezien als brandpunt.
Prijs
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U kunt deze uitgave bestellen door het bedrag over te maken op
postgiro 810806 ten name van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
te Utrecht, onder vermelding van de titel.
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Nieuwe trends

Roanne van Voorst

Loungen en chillen
Loungen is hip. Loungen is een
trend. Wil je als jongere een
beetje meegaan met de mode
van de moderne tijd, dan chill
je op vrijdag- en lounge je op
zaterdagavond.

Eigenlijk houden de twee nieuw
gevormde werkwoorden niet meer in
dan: ontspannen en relaxen. Vroeger
deed je dat met een goed boek in je
luie stoel, maar tegenwoordig worden
er andere eisen gesteld. Chillen lijkt
nog wel enigszins op de ‘ouderwetse’
ontspanning. Je kunt bijvoorbeeld
denken aan ontspannen in een cafetje of een video kijken op ligbanken,
met een stel vrienden. Het huidige
relaxen dient tegenwoordig namelijk
absoluut niet meer alleen te gebeuren.
De vriendschap staat hoog in het
vaandel en dat moet men laten merken
ook. Rustig samenzijn met je geliefde
is dan ook achterhaald en wordt
afgedaan met de term ‘burgerlijk’.
Burgerlijk zijn is niet cool. Chillen
wel.

Chique luieren
Het begrip loungen is iets minder
breed. Loungen is luieren op z’n
chique. Om te loungen gaan de
meeste jongeren naar een speciaal
restaurant of café. Deze loungecafés
schieten, voornamelijk in het immer
hippe Amsterdam, als paddestoelen
uit de grond. In deze restaurants is de
oude vertrouwde barkruk ingeruild
voor moderne ligbanken. De kleffe
bitterballen hebben plaats gemaakt
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voor oesters of sushi. En de lounger
drinkt geen bier, maar champagne.
Voor deze nieuwe vorm van onthaasting is zelfs een bijbehorende muziekstijl uitgevonden. De lounge-cd’s blijven stijgen in populariteit. De muziek
is ontspannend en wordt veelal niet
gewoon gedraaid in de cd-speler, maar
live door een ingehuurde diskjockey.
De nummers hebben geen duidelijk
begin of einde en volgen elkaar op
zonder stiltes tussendoor. Het volume
behoort daarbij matig en bescheiden te
blijven, zodat de lounger kan genieten
van relaxte achtergrondmuziek.

Dure ontspanning
Loungen is voornamelijk bedoeld voor
de rijke jongeren. Hieronder vallen
de tweeverdieners zonder kinderen
en de vrijgezellen tussen de twintig
en veertig jaar oud. Mensen die relatief weinig geld te besteden hebben
aan een gezin of aan een groot huis.
Mocht je nou toch kinderen hebben dan is dat niet zo’n heel groot
probleem: veel loungeclubs hebben
kinderoppassen in dienst, zodat je
geen last hebt van aandachtvragende
kleuters tijdens het eten. Het is echter
wel een aanrader om hier van te voren
even over te informeren. Sommige
loungeclubs zijn namelijk niet zulke
kinderliefhebbers. Zo kan het gebeuren dat een restaurant het meebrengen
van kinderen zelfs verbiedt, om op die
manier de rust van de andere gasten te
waarborgen.
Het belangrijkst is dat je in ieder geval
geld genoeg hebt, want loungen is niet
alleen zeer trendy, maar voornamelijk
ook erg duur. Een etentje in
Nederlands populairste loungerestaurant de Supperclub in Amsterdam kost je al gauw zo’n zestig euro
per persoon, exclusief drank.

Gasten van de Supperclub eten een
vast menu. Voor de vegetariërs wordt,
mits van tevoren aangegeven, een
apart menu samengesteld door de
kok. Kijken op de kaart wordt er wel
gedaan, maar dat is om uit te zoeken
wat men er bij wil drinken. Behalve
wijn en champagne, zijn er ook vele
soorten mineraalwater waar de gasten
uit kunnen kiezen. De huiswijn is te
verkrijgen vanaf drieëntwintig euro.
Om van de Supperclub een succes te
maken is overal aan gedacht. Het interieur op zichzelf is al verbazingwekkend. Zo is het restaurant geheel wit
met aan de weerszijden balustrades.
Daarop en eronder liggen matrassen

kunstwerkjes, naar de gasten die languit op de matrassen liggen.
Niet alleen de obers moeten er
‘gestyled’ uitzien. Ook voor de gasten geldt een bepaalde dresscode.
Verplicht is het niet, maar het wordt
wel erg gewaardeerd als mensen hun
best doen om er mooi uit te zien.
Makkelijke schoenen zijn overigens
wel een must, want die moeten snel
aan en uit kunnen. Hoe deftig de
gasten er ook uit zien, de schoenen
worden netjes uitgetrokken voordat de

met grote kussens. Op de matrassen
staan grote metalen dienbladen. Deze
worden gebruikt om de flessen wijn of
de glazen op te zetten. In het midden
van de ruimte staat een grote witte
tafel met plastic jaren zestig stoeltjes
eromheen. Boven de grote open keuken hangt een groot scherm waarop
bewegende beelden worden geprojecteerd. Extravagant geklede obers brengen de bordjes eten, die eruit zien als

matrassen worden beklommen. Geheel
in de sfeer van de ontspanning en het
luie gevoel.

Creatief concept
Maar eten is niet het enige wat er in
de Amsterdamse club gebeurt. Een
bezoek aan de Supperclub is een
avond vol theater en amusement. Zo
gaan de obers op de bar staan om de
borden naar de balkons door te geven.
Verder treden er zangers, muzikanten
en travestieten op tussen de gangen
door. Het menu verandert iedere
week, evenals het decor van het restaurant. Volgens Nana van den Rakt,
woordvoerster van de Supperclub, is
de creativiteit van het team achter het
restaurant daar de oorzaak van. ‘De
Supperclub is ontstaan uit de ideeën
Boven: Het interieur van loungeclub
Nomads in Amsterdam
Beide foto’s links: Doordat een strakke vormgeving wordt gecombineerd met vele spiegels,
lijkt het alsof het licht overal vandaan komt.

van een groep kunstenaars. Die wilden een nieuw concept neerzetten. We
proberen daarom ook te spelen met de
kleuren en de sfeer, zodat er continue
verandering blijft ontstaan.
Hoewel de dominante kleur van het
restaurant wit is, kun je met accessoires en kleuren een hele andere uitstraling creëren.’ Ook zijn er iedere week
nieuwe dj’s en vj’s ( artiesten die veelal
bewegende beelden op de muur projecteren) te bewonderen en is er een
variëteit aan kunst te bezichtigen.
Al etend kan er gekeken worden
naar een groot scherm boven de open
keuken waarop vj’s hun kunsten vertonen. In het souterrain is een zwoele
lounge ingericht, die door middel
van lichteffecten om de paar minuten
langzaam van kleur verandert. Loop
je de lounge door, dan kom je uit in de
rode bar. Deze bar lijkt zo uit de film
Moulin-Rouge geplukt. Glinsterende
palen en lampen temidden van een
knalrood decor zorgen hier voor een
bijzondere uitstraling. Voor het eten
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in de nieuwe rage. De blitse reclamespots vol rondspringende jongeren en
de oude slogan ‘Always Coca Cola’
sloegen niet meer aan. Slimme reclamemakers speelden met goed gevolg
in op de huidige trends en haalden
daarmee Coca Cola uit het ouderwetse
dal. De nieuwe slogan werd ‘Enjoy the
Chill’.

Rechts: In de loungebar van
de Supperclub verandert de
kleur van het licht om de paar
minuten.
Onder: Zelfs de inrichting van
de toiletten past helemaal bij
het concept van de Supperclub.

Zelfs wooninterieur winkel Decorette
doet mee aan de hype.
Wil je tegenwoordig meedoen met de
hipperen onder ons, dan richt je ook
je huis in volgens de loungeregels.
Hoewel dit nogal heftig klinkt, blijkt
dat in de praktijk wel mee te vallen.
Loungekleuren zijn namelijk gewone
pastelkleuren, zoals we die al heel lang

kunnen de gasten een drankje nemen
in de lounge en de bar. ’s Nachts zijn
dit echter de plaatsen waar het publiek
komt om te dansen, te flaneren, te
praten en te kijken.
Nana van den Rakt vertelt: ‘Door
kunst, theater en lekker eten met
elkaar te combineren, ontstaat er een
ambiance waaraan mensen zich over
kunnen geven. Een avondje eten in
dit restaurant betekent een avondje
helemaal niks moeten. Het is echt de
bedoeling dat iedereen hier zichzelf
kan zijn. Je ligt of zit op een ontspannen manier en er is continu van alles
te zien. Het oog heeft op die manier
ook wat, niet alleen door de optredens,
maar ook door de open keuken
bijvoorbeeld. We proberen op die
manier alle zintuigen van de gasten
te prikkelen.’

Dineerspektakel
Een toiletbezoek blijkt een spektakel op zich. Via een smalle trap naar
beneden, kom je uit in een zwarte
hal. De wc potten zijn gemaakt van
metaal, en in grote verlichte bakken
drijven bloemen. Boven ieder toilet
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hangt een spot, die fel licht naar beneden schijnt. Zodra je dus de wc-pot
in kwestie betreedt, zit je letterlijk in
het middelpunt van de belangstelling.
Nog een opvallend detail: de toiletten
zijn niet ingedeeld naar sekse, maar
naar seksuele geaardheid. De hetero’s
mogen naar binnen aan de linkerkant,
de homo’s gaan naar het toilet via de
rechterdeur.
Volgens Van den Rakt is het niet
vreemd dat jonge mensen relatief veel
geld neerleggen in het restaurant.
‘Je betaalt niet alleen voor het diner.
Eten bij ons is een hele happening.
De gasten gaan weg met een fijn
gevoel en zijn een avond helemaal
op hun gemak. Voor vijf gangen valt
de prijs volgens mij ook erg mee.
Tegenwoordig is uit eten gaan sowieso
al duur, en wij zijn niet duurder
dan andere restaurants. Dit concept
spreekt jonge en oude mensen aan.
Mensen hebben altijd behoefte om bij
elkaar te zijn en om tijd met elkaar
door te brengen. Dat verlangen blijft
ook bestaan en mensen kunnen dat op
deze eigenzinnige manier tot uiting
brengen.’

Loungen hoeft echter niet alleen te
gebeuren op deze chique, Westers
georiënteerde wijze. Restaurant
Nomads in Amsterdam heeft bijvoorbeeld een totaal andere sfeer gecreeerd. Voor het interieur en het voedsel
heeft de eigenaar zich laten inspireren
door de Arabische Nomadencultuur.
In de keuken staat een Libanese kok
en het geserveerde eten is Arabisch.
Op de kaart staan authentieke
‘mezzes’; warme en koude kleine
gerechten. Hangend op de banken en
druk pratend, eten de gasten hun borden couscous leeg. Om het restaurant
nog meer in Arabische sferen te brengen is in het midden van de ruimte
zelfs een heuse tempel gebouwd.
Hoewel dit een ander concept is, blijft
het idee hetzelfde. Ontspannen, de
tijd nemen voor jezelf en voor elkaar,
staan centraal. En weer is dit niet
zomaar een avondje uit eten, maar een
hele gebeurtenis.

Loungen in de reclame
Maar niet alleen restaurants en cafés
spelen in op de trends. Merknaam
Coca Cola paste bijvoorbeeld de
reclameslogan aan om mee te gaan

misschien iets minder comfortabel, het
staat in ieder geval erg sfeervol.

Loungen als modestroming
Volgens Wouter Das van reclamebureau  speelt bij loungen voornamelijk de muziek een grote rol.
‘Zie het als een muzikaal kussen van
lekker klinkende geluiden. Je hoort de
muziek niet eens echt, die mag namelijk niet overheersend zijn. Maar de
sfeer die ze opwekt, is aangenaam en
luxe. Oorspronkelijk begon het loungen als iets wat je deed na het uitgaan.
Jongeren gingen na het feesten naar
speciale ruimten waar je kon napraten
en wat kon uitrusten. Nu is het echter
uitgegroeid tot een aparte manier van
uitgaan, waarbij het feesten van te
voren gewoon wordt overgeslagen.’
Dat jongeren het ervoor over hebben om zoveel geld uit te geven aan
uitgaan, vindt Das niet vreemd. ‘Ik
geloof niet dat jongeren per definitie
meer geld hebben dan een aantal jaar
hiervoor. Het is meer dat ze een groot
deel van het geld wat ze hebben, eraan
besteden. Het loungen heeft iets magnetisch voor jonge mensen. Het is in
de mode, dus trekt het aan. De trend
van chillen en loungen past ook heel
makkelijk in de huidige consumptiemaatschappij. Het is op een verwende
manier omgaan met hele dure en
mooie dingen.’

kennen. Gebroken wit, perzik of bijvoorbeeld zacht oranje, puur bedoeld
om een gezellige sfeer in de woonkamer te brengen. Wil je nog meer chillinvloeden in huis, dan gooi je gewoonweg de stoelen het huis uit en schaf
je wat woonkussens aan. Het zit dan

Wel zal de trend volgens Das gaan
afnemen. ‘Ten eerste hebben jonge
mensen niet meer zoveel te besteden
als voorheen, het gaat over het algemeen nou eenmaal iets minder goed
met de Nederlandse economie. Eén
van de eerste dingen die dan van de
uitgavenlijst wordt geschrapt, is de
luxere manier van uitgaan. Ten tweede
is het een vrij lege modestroming. Het
is wel erg makkelijk en oppervlakkig.
Het belangrijkste is zien en gezien
worden. Mensen willen laten zien hoe
relaxed zij wel niet zijn in deze haas-

tige maatschappij. Het is een comfortabele manier van uitgaan en van
leven, maar ik verwacht dat mensen
wat meer diepgang gaan zoeken en dat
de fenomenen loungen en chillen het
gaan begeven.’

Loungen blijft hot
De komende tijd ziet het er echter nog
naar uit dat jonge mensen massaal aan
de oesters en de champagne blijven.
De loungeclubs blijven komen en vele
discotheken veranderen de voormalig danszaal in een chill-out. Heel
moeilijk is dat dan ook niet. Plaats
her en der wat zitzakken of ligbanken, bevestig eventueel zelfs enkele
hangmatten aan de muur, zet één van
de vele lounge-cdtjes op en je bent er
al. Zodra een discotheek of restaurant
zich profileert als loungeclub, komen
er jonge mensen op af.
Hoewel de echte trendsetters
misschien allang weer op zoek zijn
naar een andere manier van uitgaan,
vindt het gros van de mensen, de
trendvolgers, loungen nog hartstikke
hot. Loungen heeft bewezen niet
zomaar een rage te zijn, maar een
onderdeel van een cultuur. Het gevoel
van luxe, het kijken naar de mooie en
bekende mensen die zich bevinden
in dezelfde club en de fijne manier
van uitgaan blijven aantrekkelijk. Als
tegenhanger van de veel bezochte
housefeesten, brengt loungen de
mensen weer tot rust. Alhoewel, of
twintigers nou al onthaasting in hun
leven nodig hebben, blijft natuurlijk
de vraag, maar interessant staat het in
ieder geval wel.
Bekende Nederlanders kijken, blijft
nou eenmaal populair. Zij zijn
immers, bewust of onbewust, de voorbeelden die over het algemeen aangeven wat er in de mode is en wat
allang niet meer kan. Zolang zij rond
blijven lopen in de loungeclubs, zullen
de jongeren er ook zijn.
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praalwagen door de stad geleid die
wordt getrokken door vier witte ossen
en in Spanje trekken ossen de karren
van pinksterpelgrims voort die op weg
zijn naar El Rocío, een bedevaartsoort.

Religie, sport en melken vleesproductie

Olivier Rieter

De vele functies van de koe
In het mentale beeld dat het woord ‘Nederland’ bij veel mensen
oproept, figureert vaak een koe in een groene wei. In Europa is dit
dier, misschien met uitzondering van Denemarken, met geen land
zo innig verbonden als met Nederland. Rundvee speelt echter over
de hele wereld een grote rol. Anno Fokkinga en Marleen Felius
maakten er een boek over.
Er zijn vijf verschillende rundersoorten: het oerrund, de banteng, de kouprey, de gaur en de yak. Enigszins verwant zijn ook nog: de buffel, de wisent
en de bizon. Het rundvee zoals we dat
in Nederland kennen, stamt af van het
oerrund, dat met de wetenschappelijke
term Bos primigenius wordt aangeduid.
Dit type werd ongeveer tienduizend
jaar geleden door de mens gecultiveerd
en kende als aanvankelijk verspreidingsgebied Azië, Europa en het
Noorden van Afrika. Het domesticatie-proces, de verhuiselijking, van dit
type rundvee is over een lange periode
gebeurd, zo wijzen archeologische
vondsten uit.
Mede door deze domesticatie werd
men minder afhankelijk van de jacht:
rundvlees en runderleer namen een
steeds belangrijker plaats in. Het dier
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was ook geschikt voor ploegwerk bij
het bewerken van land. Door deze
aanwending kon men meer akkers
bewerken. Hierdoor werd het mogelijk dat er naast boeren ook mensen
kwamen die zich met andere beroepen
gingen bezighouden. De samenlevingen werden aldus meer divers. Zo
speelde het rund een rol bij het ontstaan van de eerste steden en was de
koe mede oorzaak voor het ontstaan
van complexere maatschappijvormen.

Religie en mythologie
Het is niet verwonderlijk dat door het
grote maatschappelijke belang van het
rund, deze ook een plaats in de religies
en mythologieën van vele volkeren
kreeg toebedeeld. Er bestaat zelfs een
theorie dat ons woord ‘god’ afkomstig
is uit het Sumerisch. Het woord voor
stier uit die taal, Gud of Goi, zou dan

aan de basis liggen. In de cultuur van
de Sumeriërs en de Assyriërs waren de
stiergod Enlil en de koegodin Ninlil
de belangrijkste goden.
Ook in het oude Egypte gold de stier
als een heilig dier. De goddelijke
stier Apis speelde een hoofdrol in het
reïncarnatie-geloof in het rijk van
de Egyptische farao's. De koe gold
er als een symbool voor vrouwelijke
vruchtbaarheid in de vorm van de
godin Hathor. Deze Hathor wordt
vaak afgebeeld als een vrouw met een
koeienhoofd.
In het oude Griekenland komt rundvee vaak voor in mythen. Zo ontvoerde Zeus, de onovertroffen master of
desguises van de klassieke oudheid, de
dochter van de koning van Phoenicië,
Europa, in de gedaante van een stier.
Ook bekend is de Minotaurus, een
menselijk wezen met een stierenkop, dat gedood werd door de held
Theseus.

Rundersport

de nieuwe aanhangers zich in een
speciaal aangelegde put met het bloed
van een witte stier. Vaak dronken zij
het bloed ook. Dit geloof verdween
uiteindelijk door de opkomst van het
Christendom, vanaf de vierde eeuw na
het begin van de jaartelling.
Erg bekend is natuurlijk de heilige koe
uit India. In India zijn ongeveer tweehonderd miljoen zeboes (runderen),
maar de grotendeels hindoestaanse
bevolking van dit land mag het dier
absoluut niet gebruiken voor consumptie. Wel mag rundvee aangewend
worden als trekdier of als melkkoe.
Voor offers worden vaak de vijf heilige
producten van de koe gebruikt: melk,
yoghurt, boter, mest en urine.
In Soedan leeft een volk, de Dinka,
dat als heiligdom een grote ronde hut
heeft, genaamd ‘de veestal van god’.
Voor deze stal wordt aan het begin
van de regentijd, de zaaiperiode, een
stier geslacht om de vruchtbaarheid
van het land te waarborgen.

Heilige koe
In het pre-christelijke Rome was de
zogenaamde Mithras-cultus populair.
Dit was een vruchtbaarheidscultus
rond de van origine Perzische zonnegod Mithras. Bij deze cultus wasten

Ook in het Christendom vervullen runderen wel een rol. Zo wordt
de Heilige Brigitta gezien als de
beschermheilige van het vee. In
Florence wordt op paaszondag een

Het gebruik van rundvee in de religie is vanzelfsprekend plechtig. Het
dier vervult in veel culturen echter
ook meer frivole functies, namelijk in
menselijk spel en sport. Het Spaanse
stieregevecht – corrida de toros – is
waarschijnlijk de bekendste sport met
rundvee. De publieke dood van jaarlijks ongeveer dertigduizend stieren
is ook in Spanje zelf omstreden. De
in kleurige pakken uitgedoste en met
kleurige mantels uitgeruste matadores
verdienen per voorstelling tussen de
vijfentwintig en vijftigduizend euro.
Ze worden geholpen door picadores te
paard, die de stier met lansen aanvallen en door banderilleros, helpers te
voet. Met vereende krachten weten ze
de stier te doden. Het Portugese stieregevecht gaat anders: de stierevechters zitten louter te paard en de stier
wordt niet in de arena gedood (maar
wel in het slachthuis).
Naast het stieregevecht zijn er nog
diverse andere rundersporten. In
Spanje en in het Zuiden van Frankrijk
worden stiererennen gehouden. De
bekendste is die van Pamplona, waar
elk jaar ter ere van de beschermheilige
van de stad, zes vechtstieren worden
losgelaten in het centrum van de stad.
Honderden mensen in witte kleding rennen dan met ze mee. Bij dit
gebruik vallen veel gewonden en ook
wel doden.

In dorpen van Zuid-Frankrijk worden
zogenaamde abrivado's gehouden. Bij
deze abrivado gaan cowboys te paard
enkele stieren door de straten van
dorpen of steden jagen. Ook in het
Zuiden van Frankrijk wordt de course
landaise gehouden. In arena's halen de
spelers allerlei capriolen uit met aanstormende koeien. Ze maken bijvoorbeeld koprollen of zweefduiken over
het attaquerende rundvee. Deze sport
trekt jaarlijks ongeveer een miljoen
bezoekers.
In Zwitserland en Italië worden
gevechten tussen koeien onderling
georganiseerd. De winnares wordt
gekroond tot Koningin van de Alpen.
In Zuid-India neemt men meer risico:
daar gaan mensen zelf met zeboestieren worstelen. Bij dit populaire
jaarlijkse evenement, de Jallikathu,
vallen veel doden.
Zeer bekend is verder ook de rodeo,
een Amerikaanse sport, waarbij
cowboys een kalf met een lasso
proberen te vangen of langer dan
acht seconden op een stier proberen
te zitten. Elk jaar zijn er honderden
rodeo-evenementen, waarmee de
Amerikanen de mythe van het
Wilde Westen levend proberen te
houden.
Ook vermeld moet nog worden het
gebruik bij sport-evenementen van
een koe-gerelateerd object: de koebel.
Supporters uit de Alpenlanden klingelen er bij wintersporten als skiën,
langlaufen of veldrijden zo naar harte
lust mee, dat wedstrijden zonder dat
geluid bijna ongeloofwaardig zijn
geworden.
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Het beeld van de koe
Naast voedings-, religieuze en spelfuncties is er ook een rol weggelegd
voor rundvee in de kunst. Het dier
komt al voor op zeer oude rotsschilderingen, maar ook veel later zien
we koeien en stieren terug op allerlei
afbeeldingen. De stier van de jong
gestorven Paulus Potter (-) is
één van de bekendste schilderijen uit
de zeventiende-eeuwse Nederlandse
kunst. Potter specialiseerde zich in
het schilderen van vee en verwierf een
grote faam door zijn natuurgetrouwe
uitbeelding van het onderwerp. Hij
geldt nog altijd als een van de beste
veeschilders. Zijn werken hebben
vooral vroeger een rol gespeeld in
de vorming en vastlegging van de
Nederlandse identiteit. Een andere
bekende Nederlandse schilder van
landschappen met vee was Potters
tijdgenoot, de vooral in GrootBrittannië erg populaire Albert Cuyp
(-).
Niet alleen in de schilderkunst vormt
het dier een populair onderwerp, maar
bijvoorbeeld ook in poster-kunst en
reclame. Bekend is bijvoorbeeld de
reclame van Melkunie. In de jaren
negentig werd daarin de term ‘bommetje’, voor een hoop koeienuitwerpselen ingevoerd. Deze uiting met
acteur Peer Mancini was niet bij iedereen geliefd, maar de makers kregen er
enkele jaren geleden toch een beloning
voor: ze werden door de Nederlands
televisie-kijkers verblijd met de
publieksprijs voor beste reclame. Ook
opvallend was in dezelfde periode de
reclame voor Milka-chocolade, waarin
paars gekleurde koeien optraden.
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In de politieke propaganda duiken
eveneens wel eens koeien op. Zo is er
een verkiezingsaffiche voor de PSP
met een koe en een naakte vrouw in
een wei.
Ook in andere uitingen uit de populaire cultuur speelt de koe soms
een hoofdrol: zoals in de populaire
Amerikaanse tekenfilmserie Cow and
Chicken en in de Nederlandse serie
Boes. Uit België komt de stripserie
Kobe de Koe.
Een ander gebruik van het beeld van
rundvee uit de populaire cultuur is de
filmprijs die jaarlijks wordt uitgereikt
aan mensen uit de Nederlandse filmindustrie: het gouden kalf, waarbij
het kalf dan het typisch Nederlandse
aspect vertegenwoordigt.

Typisch Nederlands
De van oorsprong Nederlandse soorten verliezen steeds meer terrein aan
productievere uit het buiten land ingevoerde dieren als de Holsteiners, maar
ook geharde types als Hooglanders en
de Galloways. Een aantal van die typisch Nederlandse veesoor ten wordt
met uitsterven bedreigd. Bijvoorbeeld:
de Lakenvelder, de Groninger
Blaarkop, de Brandroden, de
Witruggen en de Friese Roodbonten.
De wereldvoedsel-organisatie van de
Verenigde Naties, de FAO (Food and
Agriculture Organisation), probeert
met genenbanken deze cultuurhistorisch belangrijke soorten in stand te
houden.

Rundveekeuringen
De Nederlandse rundvee-houders zijn
erg gehecht aan hun dieren en hebben
ook de behoefte hun veestapel onderling te vergelijken. In ongeveer 
vond de eerste rundveekeuring in
Nederland plaats. Nog steeds wordt
elke twee jaar de Nationale Rundvee
Manifestatie (ook wel de Holland
Dairy show) in Utrecht gehouden en
vinden jaarlijks de vleeskeuringen
plaats in Den Bosch en Zwolle. De
fokkers voelen grote verbondenheid
met hun vee, omdat er een band uit
blijkt met dieren van vele generaties
terug, vaak nog gefokt door de eigen
voorvaderen. Bij de genoemde manifestaties worden ook prijzen uitgereikt
voor zeer diverse eigenschappen als
uiterlijk, productie, snelheid, maar
bijvoorbeeld ook vechtlust. Voor
melkkoeien zijn elk jaar in Brussel
de Europese kampioenschappen
georganiseerd.
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Het moge duidelijk zijn dat rundvee
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vlees geliefd, terwijl in andere culturen
runderen meer als trekvee fungeren.
In India neemt het dier een belangrijke en plechtige plaats in de religie
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spectaculaire spellen mee speelt of
zelfs overgaat tot openbare slacht,
zoals in Spanje.
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In Nederland was vroeger het meeste
vee dubbeldoelvee. Dat wil zeggen
bedoeld voor zowel vlees- als melkproductie. Vanaf de jaren zeventig
rukte de voor melkproduktie bedoelde
Holstein-koe op en ontstond er
behoefte aan buitenlandse soorten
vleesvee. De belangrijkste soort vleesvee is, in absolute aantallen, de Blonde
d'Aquitane, met zo'n tienduizend
dieren.

Afgewacht dient te worden in hoeverre de status en functie van rundvee
in de toekomst gaat wijzigen, mede
ook in verband met de angst voor de
gekke koeien-ziekte of de bezorgdheid
over hormonaal en genetisch gesleutel
aan het dier.
Meer informatie: M. Felius en
A. Fokkinga, De koe, Uitgeverij Thoth
(Bussum )
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