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Deel IV.
De Twintigste Eeuw

Korte levensbeschrijving van een Fries gezin in de 19e en 20e eeuw.
Omstreeks 1885 vond in Leeuwarden het huwelijk plaats tussen Rintje Visser, 23 jaar en Grietje
Hager 19 jaar. Rintje had een kleine wagenmakerij in IJlst. Grietje kwam uit een welvarende
familie in Leeuwarden. Ze moet een mooie vrouw geweest zijn met haar Friese klederdracht en
gouden kap. Beiden waren gelovige leden van de Hervormde Kerk. Ze gingen wonen in
Oosthem op loopafstand van IJlst. In 1886 werd hun eerste kind geboren Rinze en in de jaren
daarna volgeden nog 7 kinderen van wie er een al zeer jong stierf.
Begeleidende brief ..
Zorgvlied, 28 oktober 2009: Hierbij de levensbeschrijving voor zover mij
bekend van onze overgrootouders Rintje Visser en Grietje Hager. Het
duurde even voor ik alles min of meer chronologisch op een rijtje had.
Nogal wat feiten heb ik gegokt. Bij voorbeeld: wat voor mijnen waren er
rond Iserlohn, steenkool of ijzererts? Er is daar een bloeiende
ijzerverwerking industrie, maar daar zijn ook kolen bij nodig. Dan de
leeftijden van opa‟s broers en zuster. Oom Jelle was de jongste broer,
maar was hij ook jonger dan tante Emma? Ik heb de foto‟s maar eens
zitten bekijken en aan de hand daarvan de geboortedatums gegokt. Over
die bossen rond Iserlohn schreef ik eigenlijk ook omdat het hele
Rurhgebied nu zo‟n beetje één grote fabriek is geworden. En kijk eens
naar de foto waar Emma op zit. Haar borsten waren in de tijd dat ze als
dienstmeisje werkte met een lange strook doek plat tegen haar lijf
gebonden om in de huizen waar ze werkte geen eventuele begeerte op te
wekken bij vaders en zonen. Emma heeft wel een paar keer een
huwelijksaanzoek gekregen, maar haar moeder vond dat Emma voor haar
moest blijven zorgen. Over die apostolische dienst nog dit. Onze opa was
daar priester en preekte nog al eens buiten Utrecht. Toen wij in Ede
kwamen wonen in 1946, hing er bij 2 apostolische gezinnen een foto van
opa in de kamer ”want dat was zo‟n geweldige man geweest”. En hij
heeft dus ook veel gedaan voor immigranten; op zijn begrafenis waren
rond de 2000 mensen (vertelden mama en oma). Maar achteraf
beschouwd vind ik wel dat hij aan zijn eigen gezin nooit goed is
toegekomen, zoals bv schoolopleidingen voor zijn kinderen. Verander
maar zoveel je wilt om deze geschiedenis voor jullie doel geschikt te
maken. Hier gaat alles erg goed. Ik geniet van de herfst met die prachtige
kleuren. Wandel elke dag een paar kilometer om mijn verslijtende knieën
bij de les te houden. Heel veel succes met jullie boekje
Dikke zoen, Leni.
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In 1886 vond er een kerkscheuring plaats binnen de hervormde kerk en ging het gezin over naar
de Nederduits gereformeerde kerk (doleantie).Rond 1892 werd de wagenmakerij door brand
verwoest en daarmee was het gezin brodeloos geworden want hun geloof stond hun niet toe zich
tegen brand te verzekeren. Grietje ging bij andere mensen in de huishouding werken en Rintje zal
ook wel wat werk hebben gevonden, maar de armoede was groot want het gezin telde inmiddels
3 of 4 kinderen. Twee ervan stierven in die jaren aan een ziekte die Grietje in een van haar
werkhuizen had opgelopen. Ze overleden binnen twee weken, maar Grietje genas.
Omstreeks het jaar 1900 was de armoede zo groot dat het gezin met inmiddels weer 3 kinderen
van resp. Rinze 14 jaar, Cornelis 9 jaar en Hein 3 jaar hun boeltje pakte en ging verhuizen naar
het Ruhrgebied in Duitsland waar werk was in de ijzererts mijnen. Misschien was Rintje met zijn
oudste zoon vooruit gereisd om alvast werk en onderdak te vinden maar de reis op zich moet een
hele onderneming zijn geweest. De reis zal deels per schip en verder per trein zijn afgelegd,
helemaal naar Iserlohn. Ze zijn daar gebleven tot 1905 want zoon Rinze moest toen in Nederland
in militaire dienst. Er waren in Iserlohn nog twee kinderen geboren namelijk Jelle (1900) en
Emma (1902). Rinze zou in militaire dienst een vast soldij gaan ontvangen, reden genoeg voor
het gezin om met hem mee terug te gaan naar Nederland. Ze vestigden zich kort in Ede waar
Rinze gelegerd was. Maar omdat daar weinig werk was voor vader Rintje gingen ze al gauw met
de overige kinderen naar Utrecht. Rinze heeft in zijn Duitse jaren vriendschap gesloten met een
jongen die waarschijnlijk ook mijnwerker was: Emil Küper. Toen Rinze in militaire dienst moest,
ging tegelijkertijd ook Emil in Duitse dienst. Hij overleefde de eerste wereldoorlog, trouwde en
bleef met Rinze en zijn latere vrouw bevriend tot Rinze‟s dood in 1936. In Utrecht vond Rintje
werk als sigarenmaker. Dat was thuiswerk voor een opdrachtgever. Dan was er zoon Cornelis van
inmiddels 14 jaar en Hein van 9, Jelle van 5 en Emma vn 3. Cornelis zal ook al wat geld hebben
verdiend. Er waren nu voldoende inkomsten om van te leven en Rinze kon het grootste deel van
zijn soldij nu zelf houden. Hij had inmiddels verkering met Pietje Langezaal en ze trouwden in
1908. Rinze was 22 jaar en Pietje 18 jaar en vestigden zich in de Parkstraat 3 in Utrecht. Toen ze
pas getrouwd waren hebben ze samen een reisje gemaakt naar Iserlohn waar ze logeerden bij
Emil Küper en zijn vrouw. Er was daar in de omgeving nog veel bos en Rinze‟s vrouw zag daar
voor het eerst herten en konijnen, een openbaring voor een vrouw, die in het centrum van
Utrecht was opgegroeid. Toen was er dus ook al vervreemding tussen stad en platteland.
Inmiddels ging het bij Rintje en Grietje en hun kinderen goed tot 1909 toen de 13 jarige Hein die
voor een groenteman werkte aan een hartstilstand overleed terwijl hij trachtte een zwaarbeladen
groentekar tegen een brughelling op te duwen. Dat was nog voor de ARBO dus. In 1910 vertrok
de toen 19 jarige Cornelis naar de Verenigde Staten waar hij onderdak vond bij familie van zijn
moeder. Het is niet bekend of hij van daaruit zijn ouders af en toe nog wat geld kon toesturen.
Feit is dat hij tuberculose opiep en direct na afloop van de eerste wereldoorlog op de boot naar
Nederland stapte. Maar hij heeft ons land niet meer levend bereikt: bij een tussenstop in
Hamburg is hij gestorven 28 jaar oud. Nu telde het gezin van Rintje en Grietje nog maar drie
kinderen. Jelle en Emma waren nog thuis. Jelle had verkering met Dina en trouwde met haar
rond 1922. Emma werkte in de huishouding als kindermeisje. Het gezin van de oudste zoon
Rinze telde rond 1922 zes kinderen, in de leeftijd variërend van 13 tot 2 jaar. Rinze was in 1911
uit militaire dienst gegaan en werkte sindsdien bij de politie in Utrecht, eerst als „diender‟
(politieagent op straat) en vanaf ca 1917 als rechercheur. Rintje en Grietje waren in 1912 met
Rinze en zijn gezin uit de gereformeerde kerk gestapt en overgegaan naar de Hersteld
Apostolische Gemeente waar vooral zoon Rinze zich bijzonder thuis voelde.
Omstreeks 1925 overleed vader Rintje, ca 63 jaar oud en bleef zijn vrouw achter met alleen de
inkomsten van dochter Emma. Zij beiden zijn toen verhuisd naar een Utrechts hofje aan de
Wolter Heukelslaan. Het woninkje bestond uit een piepklein halletje, een woonkamer met
bedstee, een kookruimte waar een wasbak met kraan was en een gasstel, en een toilet zonder
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waterspoeling en boven een zoldertje. Een tijd voor zij er kwamen wonen gold de regel dat als
een bewoner huurachterstand had en niet direct kon betalen, dan werd de voordeur uit het huisje
verwijderd en pas na voldoening van de huurschuld terug geplaatst. Maar die regel was intussen
afgeschaft. Rond 1918 verhuisden zoon Rinze en zijn vrouw Pietje naar de Amaliastraat 94
vanwege hun groeiend aantal kinderen. Dochter Emma was vaak ziek waardoor er te weinig
inkomsten waren voor Emma en haar moeder. De stad Utrecht verstrekte een kleine uitkering
aan armlastigen maar deed dat pas als de familie niet meer kon helpen. De zonen Jelle en Rinze
gaven jarenlang een wekelijkse bijdrage aan hun moeder. In 1928 echter kon Rinze een tijdlang
niets meer opzij leggen voor zijn moeder. Zijn oudste zoon bleek tuberculose te hebben en 3 van
de andere kinderen hadden vlekken op de longen en ze belandden alle vier in een sanatorium
(Zonnestraal in Hilversum). Toen ging de stad Utrecht wekelijks bijstand geven aan moeder
Grietje en dochter Emma. De jaren daarna werd het langzaam aan beter. Jelle en Dina kregen een
zoon en een dochter. De familieband was hecht en ondanks alle verliezen die moeder Grietje had
geleden was ze een opgewekt mens met een groot gevoel voor humor.
Maar zoon Rinze die inmiddels bij de vreemdelingenpolitie werkte, ging steeds minder goed
functioneren doordat zijn aderen dicht slibden waardoor zijn hart te zwaar belast werd. Hij was
een sociaal zeer betrokken mens. Toen hij nog als rechercheur werkte moest hij een keer een tot
8 jaar cel veroordeelde man per trein begeleiden naar de gevangenis in Leeuwarden, op een
zaterdag. De vrijdag ervoor smeekte de man Rinze hem op maandag weg te brengen, zodat hij
nog twee dagen bij zijn vrouw kon zijn – en Rinze stemde toe. Dat weekeinde had hij rust nog
duur, want als die man maandag niet op de afgesproken tijd op het station zou zijn, was hij zijn
baan bij de politie kwijt. Maar de man was er op tijd (waarna hij wat mij betreft zijn 8 jaar straf
niet meer had hoeven uit te zitten)!.Tijdens en na de eerste wereldoorlog kwamen er massa‟s
vluchtelingen naar Nederland, die door Rinze als het maar enigszins kon, desnoods met vervalste
papieren, aan een verblijfsvergunning werden geholpen. Hij leerde makkelijk andere talen
spreken, inclusief Esperanto. Voor Duitse meisjes die als dienstmeisje hier kwamen werken zocht
hij liefst zelf een veilig thuis en één ervan, Louise, die als kind al met haar familie uit Rusland naar
Duitsland was gevlucht, woonde 8 jaar bij Rinze en Pietje in huis en is tot haar dood toe lid van
de familie gebleven. Begin 1936 trouwden 2 van Rinze‟s kinderen en na een bezoek aan één van
hen stierf hij onderweg, in het station van Utrecht aan een hartstilstand 50 jaar oud.
Nu had Grietje nog maar twee kinderen van de 8. Het moet onvoorstelbaar verdrietig zijn zoveel
van je kinderen te verliezen. Zij is blijven leven tot 1940, maakte nog mee dat ze drie
achterkleinkinderen kreeg en ze stierf in haar bedstee, 74 jaar oud, toen er net alweer een
wereldoorlog was uitgebroken. Een van haar achterkleinkinderen herinnert zich nog bij de
bedstee te zijn opgetild om „Opoe‟ een kusje te geven. Omdat Grietje zolang ze leefde de gouden
kap was blijven dragen (waar inmiddels de hele boven- en achterkant al af was, stukjes goudplaat
verkocht als het werkelijk niet anders meer kon) was ze praktisch kaal geworden en ook omdat ze
opoe werd genoemd wist het achterkleinkind niet beter of opoe was een man. Pas na haar dood
hoorde ze dat Opoe de oma van haar moeder was. En een van de laatste dingen die Grietje
Hager tegen haar kleindochter Grietje (Greet) zei, toen de familie bij haar bedstee waakte was:
“Griet geef me mijn schoenen, ik ga hemelen”.
Leny Geuze

Wieringen, een bijzonder verhaal

Het dialect is verwant aan het Fries en West-Fries. Door de afwisseling van hoog en laag is het
vroegere eiland Wieringen behoorlijk. De Wieringers vertonen in karakter veel overeenstemming
met de Noord Hollanders: beiden onderscheiden zich door een groot onafhankelijkheidsgevoel
en Kerkgenootschappen. Het groot aantal Doopsgezinden wijst op afkeer van Kerkelijke dwang.
Zo kreeg de Doopsgezinde Kerk, gesticht door een RK geestelijke, Menno Simonsz, grote
aanhang. Burgerlijke deugden: Gemoedelijkheid, matigheid, eerlijkheid, grote hulpvaardigheid.
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Men kende geen stands verschil. De Wieringer denkt niet lang na over gebreken, neemt het leven
in zijn geheel makkelijk op. Een gebrek aan zonde besef typeert hen.
Geboren 8-6-21 op het wonderschone eiland Wieringen. Ik wil opschrijven hoe de tocht door
mijn leven is gegaan. Op een boerderij woonden twee broers: Jan, de oudste, was een grote, wat
sombere man met een vuurrode haardos. Tijs, de jongste, was een knappe vrolijke levensgenieter.
Ze hadden hun moeder niet gekend; ze was twee jaar na de geboorte van Tijs overleden, door
verdriet van het sterven van haar pasgeboren zoontje, Dirk. Een lieve zorgzame tweede moeder,
Trijntje van Savoyen, heeft hen met liefde groot gebracht. De broers leefden in de natuur. Ze
woonden dicht bij de zee, gingen met hun bootje de zee op om vis te vangen. Ze maaiden
zeewier, droogden het: dit werd later verkocht. Op de boerderij hadden zij veel bezigheden. Zo
zorgden zij goed voor zichzelf. Een huishoudelijke hulp deed haar intrede.

Jan werd verliefd en trouwde met Geertje, de hulp. Het was een flinke forse vrouw met rode
konen, een boerin in heel haar wezen. Mijn gedachten gaan uit naar de romantiek in de bedstee,
waar twee hele grote mensen hun liefde aan elkaar willen bewijzen. Eros is aanwezig geweest: een
dochter Guurtje heeft daar haar oorsprong gevonden. Tijs vertrok naar een oude boerderij,
erfstuk van zijn moeder. Hoe hij daar alleen geleefd heeft weet ik niet: ‟t was een optimistisch
man, hij zal zich er goed door heen hebben geslagen. Het werk op de boerderij, de zee en het
verwerken van zeewier hebben de broers samen voortgezet.

Oude boerderij te Stroe, op het voormalig eiland Wieringen. Erfstuk van Tijs‟s moeder waar hij na het trouwen van
zijn broer Jan ging wonen. Als de koeien de wei ingingen mocht ik de steentjes op de stal verven van Tante Geertje

De Kermis: De avond voor dat de Kermis begon, stonden er plotseling woonwagens met
zigeunerfamilies. Hun aanwezigheid ging als een lopend vuurtje door het dorp. Men was
gewaarschuwd voor het slechte volk. De donderdagmorgen (1e dag van de kermis) zwermden zij
door het dorp, deden voorspellingen, lazen de hand en „stalen als de raven‟, zei men. ‟s Avonds
liepen vader en ik naar het zigeunerkamp. Ik was bang, maar vaders hand voelde sterk. Ik was
betoverd door het zien van de vrouwen, in prachtige kleuren gekleed, zittend op de trapjes van de
woonwagens en het horen van zachte muziek. Ik voelde dat het niet waar kon zijn, dat dit boze
mensen waren. Zoals zij uit het niets verschenen, zo mysterieus was hun vertrek. De kermis,
hoogtepunt van het jaar, was opgebouwd in het centrum van het dorp, Hippolytushoef, rond een
terp waarop de N.H. Kerk en daaromheen de begraafplaats. Van de kramen om de terp: de
schiettent, snoepkraam, viskraam, ballen gooien, handlezen, voorspellingen, draaimolen,
zweefmolen, botsautootjes en Kop van Jut, werd intens gebruik gemaakt. Kinderen zaten in de
draaimolen, wuifden als ze voorbij hun ouders draaiden met stralende gezichtjes. Ouderen
draaiden in de zweefmolen, die op zijn hoogste zweefpunt over een klein gedeelte van het
kerkhof zweefde. Alle cafés waren open, overal klonk muziek, er werd gedronken en gedanst.
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De zweefmolen, mijn zus en mijn vader

Gemeenschapszin was een groot goed, klaplopers werden niet geduld, dat werd dan ook duidelijk
gezegd. De boeren, vissers en burgers lieten zoveel mogelijk het werk liggen. Men hielp elkaar
waar dat mogelijk was, om van dit vijfdaagse uitbundige feest te kunnen genieten. In die vijf
kermisdagen at men soep, paling en speciale hoge vierkante wittebroodjes, tulen; iedereen kon bij
iedereen mee-eten. Men ging op zijn paasbest gekleed. Wij, de zusjes, droegen door moeder zelf
gemaakte jurkjes, en witte strikken in het haar. Jongetjes droegen matrozenpakjes. Donderdag ‟s
middags, aanvang van de kermis, toog iedereen naar „het eerste deuntje‟ om uitbundig feest te
vieren. Tijdens zo‟n kermisweek lag Tijs ernstig ziek, met longontsteking, alleen op zijn boerderij.
Hij had verkering met een meisje, Anne, uit het dorp. Ze streedt met de vraag. „Zal ik naar Tijs
gaan, of naar de kermis?‟. Jong en levenslustig koos ze voor het laatste. Anne‟s zusje, Marie, was
begaan met de zieke jongen en zocht hem op. Ze kon haar ogen niet geloven toen ze hem daar
zo ziek en alleen aantrof. In die tijd overleed men aan longontsteking. Tijs moet sterk geweest
zijn. Tijs en Marie werden verliefd, ze „moesten‟ trouwen.
In de eerste jaren van hun huwelijk tobde Tijs in ernstige mate mijn zijn longen. De zorgen om
de twee kinderen en het dagelijkse bestaan werden steeds groter: verzekeringen kende men niet.
Kordaat als Marie was, opende zij een kleine winkel. Voor een klein raam etaleerde zij wat
herenoverhemden, petten, kousen en sokken. Het winkeltje werd officieel geopend door de
Duitse Kroonprins Wilhelm, die vijf jaar als banneling op het eiland Wieringen heeft geleefd.

De kroonprins

Later vertelde moeder ons, dat ze met „het kleine postbootje‟ van Wieringen naar Den Helder
ging om inkopen voor haar winkel te doen. Als ze ‟s avonds thuiskwam was ze vermoeid maar
dankbaar dat alles weer goed was afgelopen: “de Kapitein was weer stomdronken” Na het tweede
kind vatte Marie liefde op voor een andere man, ingenieur bij de aanleg van de dijk Wieringen –
Noord Holland. Over de levensloop van mij, die uit die liefde is geboren wil ik gaan schrijven. Ik
was een levenslustig, vrolijk meisje. Ik groeide op op het eiland Wieringen. Gemeenschapszin was
een kostbare parel. Als een vrije vogel fladderde ik van het ene huis naar het andere. Ramen en
deuren sluiten was toen een begrip dat men nog niet kende. Er was geen vrees: toen was geluk
heel gewoon. Ik had een vriendinnetje in de straat: Stientje. Ze begreep maar niet waarom haar
vader zo‟n klein mannetje was. Later heb ik het ware verhaal gehoord. Stientjes moeder was een
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mooie jonge vrouw, ze werd verliefd op een politieagent, die gestationeerd was op Wieringen. Ze
werd zwanger, wat in die tijd een grote schande was. Stientje werd geboren. Er waren veel
scheldnamen: zo werd Stientjes moeder “Rooie Rein” genoemd. Ze was een forse vrouw met een
uitbundige bos rood haar. Ze heeft de stoute schoenen aangetrokken, heeft aan een alleenstaande
kleine, tengere fietsenmaker gevraagd of hij vader voor haar kind wilde zijn. Ze zijn getrouwd.
Stientje had geen betere vader kunnen treffen; een kleine man met een groot hart dat overliep van
liefde voor het kind.
Het kruidenierswinkeltje van Jantje Bakker: scheldnaam „Jantje de Blinde‟. De koperen bel
klingelde luid als de deur open ging, het toonbankje met daarop de ouderwetse weegschaal,
daarboven de aan touwtjes hangende papieren puntzakken. Tegen de achterwand de planken met
blikken waarop stond: „koffie, thee, suiker, cacao enz.‟. Als ik voor moeder een boodschap moest
doen, kwam kreupele Jan, stampend met zijn stok op de houten vloer, achter de toonbank staan
en zei: „En, wat zal ut weze Zus?‟ Na de inkoop snel de winkel uit, ik was bang voor hem. Later
zal blijken dat het een mens was met een goed, groot hart.

De bakker van de „vaste woâl:‟ „Vastewoâl‟ betekende: alles en iedereen die van buiten af op
Wieringen kwam, b.v. van Friesland of Noord Holland: het vaste land. Eenmaal in de week kwam
er een bakker van de „vaste woâl‟ bij ons aan de keukendeur, met een mand met brood. Hij
kondigde zich aan door luidkeels te zingen: “Hier is van der Kloet, hij bakt zijn brood zo goed”.
Ik vond dat hij zo mooi kon zingen en luisterde vol bewondering. Over één van onze eigen
Wieringer bakkers ging het volgende verhaal: Hij stapte ‟s morgen vroeg uit de bedstee. Nog met
lange onderbroek aan en op blote voeten, kneedde hij het deeg voor roggebrood: men zei dat het
het lekkerste roggebrood was op Wieringen.
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Sigarenwinkeltje van Koos Visser

Het “hoekje” was de plek waar oude en jonge mannen samen kwamen. Daar werden de
nieuwtjes: de visafslag, de boerenarbeid en de schandaaltjes besproken. Op ‟t hoekje was ook de
bakkerij van Wagenmaker. ‟t Was een klein winkeltje met een klingelbel, een toonbankje
waarachter de dikke bakkersvrouw stond. Elke zaterdag kreeg ik van vader of moeder 1 cent en
kocht daar voor bij haar een prijstoffee. Om die prijstoffee zat een papiertje waar de prijs
opstond: bv een dropje of een snoepje. Wat een blijdschap om die ene cent, om dat prijsje, ‟t was
een parel in mijn hand waar ik heel lang van genoot. Dit is niet meer te geloven in 2008.
Het sigarenwinkeltje: een paar sigaren halen voor vader in de sigarenwinkel van Koos Visser gaf
mij altijd verwarring. Moeder had ons geleerd: nooit over ons gezin te praten altijd de waarheid
spreken maar „Vrouw Visser‟ stond bekend als een roddelaarster. Ze was op de hoogte van alles
en iedereen. Als ik in de winkel kwam, vroeg ze met zalvende stem: “En zus, hoe is ‟t met
moeder?” Ik raakte in verwarring: ik mocht niets zeggen en ik moest de waarheid spreken.
Waarom vroeg ze door, zag ze de verwarring in het kind?
Dolf de ijscoman, een kleine gebochelde man. Die zo erg sliste dat er soms een speekselfontein
over zijn zelfgemaakte ijs sproeide. Moeder vond dit zo vies zodat wij nooit ijs van Dolf kregen.
Hij had ergens in zijn jas of onder in de ijskar een flesje met „iets‟ verborgen. Als hij weer eens te
diep in het flesje gekeken had en geen stap meer kon doen, ging hij aan de kant van de weg liggen
en sliep zijn roes uit. ‟t Was geen probleem: autoverkeer kende men nauwelijks. Een
voorbijganger (iedereen kende iedereen) ging de broer van Dolf, Albert, halen die dan het werk
voortzette. Albert liet zijn broer rustig liggen: toen was alles heel gewoon.

Dirk, de vuilnisman en strontophaler. Rechts op de achtergrond de winkel van mijn ouders

Zomerparadijs, altijd speelden we in de natuur. Met een schepnetje op weg naar de sloten:
stekelbaarsjes vangen en soms een zwarte tor. De vangst ging in een jampotje mee naar huis. De
volgende morgen vroeg op om te zien hoe het met mijn „stiekelviskes‟ ging. Groot was mijn
schrik toen ik zag dat de tor aan de visjes had geknabbeld. Door mijn verdriet heeft de tor niet
lang geleefd. Korenbloemen en klaprozen in de koren velden plukken was een sensatie, vooral als
de boer al schreeuwend achter ons aan zat en woedend riep: ”Wegwezen, jullie trappen het koren
plat, ik krijg jullie nog wel… Ik roep de „pelizie‟, ik zal het tegen je moeder zegge…!” Toch leefde
er een angst voor die dreigementen! “Zou de „pelizie‟ echt thuis langs komen?”. Kinderangst is
hevige angst…
Zondagmorgen in Lente en Zomer, dan gingen in vaders bootje samen, vaders bootje gingen
vader, moeder en de zusjes de zee op. Daar ging iets liefelijks, iets vrolijks van uit. De zusjes
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hadden zwarte trivo broekjes aan. Op de plek waar het water ondiep was werden we in het water
gezet: zwemmen konden we niet. Spartelen, spatten en stoeien was genieten met elkaar. Daarna
tilde vader ons weer in het bootje. We genoten van de broodjes die moeder in haar rieten mand
had meegenomen. Blij en tevreden keerden we terug naar huis.
Voor het eerst verliefd: op mijn 13e jaar ging ik naar de dansles. Harm, een slungelige lange
jongen, ook op de dansles, werd verliefd op mij. Ik zag zijn prachtige ree-bruine ogen. Na de
dansles wandelden we onder een prachtige sterrenhemel. Mijn oudere zus had mij verteld dat er
“gezoend” zou worden. Er gebeurde niets. In stilte werd gewacht. Harm wist er misschien ook
nog niet veel van. Er kwam een idee bij mij op: “volgende week zal ik snoepjes meebrengen, dan
moet hij mij wel bedanken.” Helaas, er werd niet gezoend. Tijdens de volgende dansles zag ik dat
Harm zijn mond steeds open stond. Ik kreeg het vermoeden dat hij met die dikke lippen niet
eens zou kunnen zoenen. Ineens was ik niet meer begeesterd door zijn ree-bruine ogen.
Verbeelding: een echtpaar, Aaltje en Cor, woonde naast ons. Aaltje kwam vaak bij mijn moeder in
de winkel, de plek waar velen hun verhaal kwijt konden: Moeder kon goed luisteren. Aaltje sprak
over de ellende thuis met haar aan de drank verslaafde echtgenoot. Door voortdurend geldgebrek
verhuurde zij een kamer aan een heer, die zijn intree had gedaan op Wieringen. De mooie
„pronte‟ vrouw verzorgde hem goed, en tenslotte verzorgden zij elkaar. Er had zich een nieuw
leven bij Aaltje aangekondigd: Zij trouwden. Haar eerste echtgenoot was t.g.v. de drank
overleden. Na het huwelijk liet Aaltje weten dat ze „van nu af aan met mevrouw aangesproken
wilde worden‟. Het ging als een lopend vuurtje door het dorp: Wat een verbeelding, iedereen is
gelijk aan iedereen… Kapsones werden niet geduld. Voor zover Aaltje dit vergeten was, was er
iemand die haar dit op “creatieve” wijze even in haar herinnering terug wilde brengen. Er werd
een mooi gekleurde hoedendoos met viskoppen op de stoep van hun mooie bungalow neergezet.
Primitief? Ja, maar een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. Nog één keer is ze bij
moeder in de winkel komen zeggen dat ze nu „mevrouw‟ was. Haar kleding kwam nadien uit
duurdere zaken van de „vaste woâl‟. Dat noemt men op Wieringen “verbeelding”
Logeren bij Opa en Opie, met hun huisje wat hoger gelegen van de weg af. Zij woonden in het
linker gedeelte. Oom Teun, hun zoon, en tante Marie woonden rechts. Zij waren kinderloos.
Over de oorzaak hiervan heb ik, als kind, horen fluisteren: Teun speelde als jongetje met de
beddeplanken, al glijdend is hij er met zijn balletjes tussen gekomen. Ik sliep bij opa en opie thuis
in de bedstee. Als de deurtjes dicht waren, was het mijn huisje, mijn droomwereld. ‟s Avonds ging
ik met Tante Marie op hun eieren bedrijf eieren garen. Tante had altijd een speciaal eiermandje
voor mij. Tante zou zo‟n lieve moeder geweest zijn: ze tuttelde de hele dag met mij om. ‟s
Avonds, voor ‟t slapen gaan, draaide ze katoenen lapjes in mijn natte haar. Wat was ik de
volgende morgen trots op mijn krullen. ‟s Middags de warme maaltijd: een schaal met
aardappelen, daar, midden in een kommetje met gesmolten roomboter. Iedereen prikte aan zijn
vork een aardappel, doopte het in de boter voor het naar de mond ging. Het doet me denken aan
„de aardappeleters‟ van Vincent van Gogh.
De Aanzegger: als er iemand overleden was ging de aanzegger van deur naar deur en zei: “Ut lijk
van Gert v. D. lit wete dat ie Zundag sturreven is, hij noâdigt jullie uut om woensdag middag om
twie uur op de begrafenis te kommen.” Het was natuurlijk een hele belangrijke boodschap die,
goed ingestudeerd, op zorgvuldige wijze werd opgedreund. In veel gevallen werd hij gevraagd
even een borreltje binnen te komen drinken. Door de vele „neutjes‟ werd daarna het verhaal op
een wat vrolijker (misschien) verwarrender manier gebracht.
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De dorpsomroeper riep “belangrijke” berichten om

Begrafenis verhaal: Naast het geopende graf stond een „doodgraver‟, een wat oudere man met een
dikke bos grijs krullend haar. Met een zwarte hoge goed in de hand, voor zijn buik, stond hij
eerbiedig te wachten tot de kist zou zakken. Tijdens dit gebeuren stortte de zijkant van het graf in
en de doodgraver schoot tot zijn middel onder de kist. Nadat hij was opgehesen was zijn hoed
een platte pannenkoek, zei mijn moeder. Het lijkt mij moeilijk om lach- en verdriettranen
gescheiden te houden. Vader en moeder kwamen vrolijk thuis en bejubelden de intense grijze
krullenbol van de doodgraver, die net boven de kist uitkwam.
Sinterklaas, 5 december: ‟t Was stil en donker. In alle vroegte gingen de zusjes over een smalle
landweg naar de boerderij van oom Jan en Tante Geertje. Wij zochten en vonden hen in de
koeienstal waar ze de koeien molken. Tante, een forse vrouw met een rode zakdoek om haar
hoofd, zat met grote klompen aan en een emmer tussen haar knieën onder een koe.‟t Was er stil,
je hoorde alleen met regelmaat het kletteren van de melk in de emmer. We hadden de avond voor
Sinterklaar een mandje bij hen gezet. Het piepkleine thee serviesje was het mooiste dat ik vond in
het mandje. Ik heb het gekoesterd. Waar ben ik het kwijtgeraakt? ‟t Is een waardevolle kostbare
herinnering.
Zaterdagavond, wasavond: Wij, de zusjes, gingen om de beurt in de wastobbe, die voor de kachel
stond. Ik kan me niet herinneren dat de tobbe opnieuw van schoon water werd voorzien. Na
afloop om de ronde tafel waarboven de olie lamp (misschien al elektrisch) zijn licht verspreidde.
Vader legde een krant op tafel, strooide daarop pinda‟s en walnoten uit en dronken warme
chocolademelk. Deze sfeer is bijna onvoorstelbaar in deze tijd, zeker nu men iedere morgen
onder de douche kan.
11 Nov. 1925 +/- 1935: St. Maarten. Met lampions, waarin een kaarsje brandde, een mandje aan
de arm, gingen we, al zingend, langs de deuren. Een Sint Maartenlied is me bijgebleven:
‟Sinte Maarten had eris een koe,
die noodde alle buren toe,
toen de buren kwamen was de koe begraven.
Koeie hewwe horens,
klokke hewwe torens,
vrouwe drage rokken, meisjes moge niet jokken.‟
‟t Was al vroeg donker. Er waren nog niet zoveel straatlantaarns, zodat de optocht een prachtige
beeld moet zijn geweest. In het dorp stonden alle deuren open. We moesten eerst ons lied
zingen; het werd met veel overgave gedaan. Daarna werd er snoep of een „rood‟ appeltje (altijd bij
de pastoor) in het mandje gedaan. Opgewekt naar huis, waar moeder ons opwachtte met warme
chocolademelk. De bij elkaar gezongen lekkernijen werden in een doos gedaan en onder het bed
gezet. Ik deelde er regelmatig van uit, maar verder was ik: o, zo zuinig… Ik vergelijk Sint Maarten
met nu in 2008. Geen kaarsjes meer, maar elektrische lampjes op een batterij. Niet alleen met
vriendinnetje langs de huizen, maar vader of moeder op de achtergrond uit
veiligheidsoverwegingen. Toch geloof ik dat de blijdschap van toen, nu ook weer aanwezig zal
zijn. ‟t Is anders, men weet niet beter, we leven in het nu.
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Einde van het eiland: met de aanleg van de dijk van Wieringen naar Noord Holland in 1926, het
tot stand komen van de drooglegging van de Wieringermeer in 1930 en de afsluitdijk van in Den
Oever naar Friesland (1933), kwam er grote verandering in de rustige gesloten gemeenschap van
de Wieringers. De invasie van de arbeiders uit Friesland, Groningen en Drente moet van grote
invloed geweest zijn op hun levensinstelling. Het doet mij nu denken aan de allochtonen van
heden. Het integreren, het accepteren wederzijds ging heel moeizaam. Het leek of er een virus
rond ging die de mens zou infecteren. Er was altijd al afstand van de mensen van „de Vaste
Woâl‟. Zelfs de inwoners van Hippolytushoef en den Oever stonden ver van elkaar af. Jonge
meisjes die contact of verkering kregen met de zonen van de „polderjongens‟, werden in
vriendschappen geweerd. Er was in die tijd geen winkelsluiting. De polderjongens die van het
platteland kwamen en daar grote armoede kenden, kwamen tot ‟s avonds laat naar de winkel van
mijn ouders. Moeder zat tot ‟s avonds laat de verkochte kleding op maat te maken: ze was een
doortastende vrouw. Graag zou ik nog van haar willen horen, hoe zij die twee werelden heeft
beleefd. Door de invasie van „de polderjongens‟ en hun gezinnen ontstond er woningnood. Niet
iedereen opende zijn deur voor „dat vreemde volk‟. Ik schreef aan het begin in één van mijn
jeugdherinneringen over het kruidenierswinkeltje van (Jantje de Blinde). Hij keek altijd zo boos,
waar ik bang voor was. Hij was geen boze man, hij verrichtte een grote daad. Hij had op zijn erf
een grote schuur, in het rechter gedeelte mocht de Drentse familie Barelds, vader, moeder met
twee kinderen wonen. Links stond de kar en het paard van Jan.
Een dierbare herinnering heb ik aan „vrouw Barelds‟. Ze was zo liefdevol naar mij gericht: als ze
mij tegen haar geweldige boezem aandrukte was ‟t als een verend kussen. Elke dag ging ik naar
haar toe. Dat kleine schuurdeurtje, die geur van gebakken spek: ik voelde mij daar zo gelukkig:
het was in mijn gevoel bijzonder, zo anders. Vrouw Barelds kwam mijn moeder helpen in de
huishouding. Ze moeten veel over hun levens hebben gesproken. Ik zie ze nog zitten op een
bank in de tuin. Ze moeten elkaar in hun diepste wezen hebben ontmoet.
Aan het begin van de afsluitdijk bij den Oever staat het standbeeld van Ir. Lely Sr. De zoon, Ir.
Lely Jr woonde met zijn gezin op Wieringen in de prachtige villa „Waterkeer‟. Een van de
dochtertjes kwam bij mij op de lagere school in de klas. Zij kwam voor mij uit een
sprookjeswereld. Met bewondering luisterde ik naar haar stem, ze sprak anders, ze was anders. Ze
had een prachtige naam: Madeleine. Zo‟n naam kende men niet op Wieringen. Als ze jarig was
mocht ik met meerdere klasgenootjes op „haar feestje‟ komen. Ik bewaar nog steeds een houten
doosje met een geheime sluiting. Ik koesterde het, ‟s nachts legde ik het onder mijn hoofdkussen.
Verjaarspartijtjes kenden we niet, wel trakteerde iedereen in de klas altijd hetzelfde: “toffees”.
Doopsgezind: op mijn 10e jaar kwam ik op Wieringen in aanraking met het Doopsgezind zijn. Ik
schreef daar al over in mijn jeugdherinneringen. Hans, mijn dierbare echtgenoot, was
Doopsgezind. Tijdens onze verlovingstijd bezochten wij verschillende kerken. Het Doopgezind
zijn sprak mij het meeste aan, vooral de volwassenendoop: zelf je keus kunnen bepalen om
bewust wel of niet gedoopt te worden:
„Dopen wat mondig is:
spreken, dat bondig is.
Vrij in‟t Christelijk geloven:
Daden gaan woorden te boven.‟
Menno Simonz, de grondlegger van een doopsgezinde stroming, leefde van 1496 tot 1561. Hij
werd geboren in een Fries Dorp. Hij werd later priester. Door zelfstandige bijbelstudie kwam hij
tot Evangelische inzichten: Eenvoudige persoonlijke geloofsleer, afwijzing van de kinderdoop,
geen eed afleggen, maar “ik beloof” en geen krijgsdienst. Door bedreiging en achtervolging trok
hij, als reizend prediker, door de Noordelijke Provincie‟s, zelfs tot in Pruisen. In de 16 e – 17e
eeuw werden diensten gehouden in schuilkerken.
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Moeder Marie Takes – Kort, had ons verteld dat haar voorgeslacht een dubbele naam heeft
gehad: Takes - Stulingh van der Meer. Ze heeft bij haar huwelijk een bedrag van f 16,- ontvangen
uit een fonds van Clara Jans of van Scharwoude (genealogie gaat terug tot +/- 1523). Het fonds
is in 1922 afgesloten. Nieuwsgierigheid dreef mij er toe op zoek te gaan. Ik vond bij een tante
van mijn moeder, reeds overleden, op de zolder een schoenendoos. Daarin lag een distributie
stamkaart uit de W.O. II., waarop de naam stond: Takes, weduwe van Wiegman, Maartje A.
Stulingh. Hiermee heb ik de roots van mijn moeder gevonden. Wie was Clara Jans, dochter van
Scharwoude? Zij heeft geleefd van 1530 tot 1615. Ze trouwde op 26 jarige leeftijd met den heer
Arent Frankenz van der Meer. Het echtpaar verwierf groot aanzien in de stad Delft. Hij
bekleedde hoge posten. Zij wijdde zich aan vele vormen van liefdadigheid. Een schaduw over
hun huwelijk was kinderloosheid. Wij stammen af van Clara‟s halfzusje Magdaleentje. Clara heeft
een zeer bewogen leven gehad: Zij leefde in de eeuw van grote conflicten: oorlog, pest,
hongersnood, watersnood, godsdienststrijd en moord (Dr Willem van Oranje werd vermoord op
12 juli 1584) De lichamelijke en geestelijke nood van haar medemens was groot. Door haar
financiële draagkracht, geloof en menslievende aard, was zij in staat zich hiervoor in te zetten.
Op 4 aug. 1615, is zij overleden. Ze ligt begraven in het familiegraf van haar man, de van der
Meers. Veertien generaties hebben sinds het overlijden van Clara bij hun huwelijk een
Huwelijksgift mogen ontvangen, zo ook mijn moeder. Ik ben trots één van haar nakomelingen te
mogen zijn. Trots op deze bijzondere vrouw. Ik woonde viermaal een reünie van haar bij met
mijn man, Hans, en onze kinderen. Clara‟s grafschrift luidt: “van herte Claer!”, de zinspreuk waar
naar zij heeft geleefd. Geknipt uit het levensverhaal van tante Mieke
Tante Mieke
De geschiedenis staat vol van verhalen met mensen
die proberen de hemel op aarde te scheppen. Dat zijn
niet alleen Bijbelse of gelovige mensen, het kunnen
ook technocraten zijn of industriëlen die uit sociale
bewogenheid of verlicht eigenbelang steden, dorpen
of andere gemeenschappen oprichten die de ideale
wereld moeten voorstellen. De filosoof Achterhuis
(populair in de jaren 70-90 heeft er eens een lezing
over gegeven, en hij zal er ook wel een boek over
hebben geschreven. Hij had meer dan 200 verhalen
uit de literatuur en volksverhalen gehaald die allemaal
bezig waren met „de hemel op aarde‟, zoals daar zijn,
natuurlijk „Utopia‟, maar ook het technocratische
1984 en Brave New World waarin altijd het individu
vroeger of later gaat knellen met gemeenschapsbelang. Meer voorbeelden zijn tuindorpen Ede-Zuid,
Hengelo, Heveadorp, de Marxistische heilstaat, het
verenigde Europa, het Peckham experiment in het
London van begin 20e eeuw, Willemsoord en de
kolonie van Weldadigheid, de Bijlermeer (wat is daar
over gepraat om het een ideale stad te maken), de
Walden kolonie van Frederik van Eeden (ook begin
20e eeuw), het hemelse Jeruzalem, en nog veel meer
(ook dictators zoals Hitler en Pinochet). Allen zijn ze
meer of minder gelukt en mislukt, met schrijnende en
prachtige voorbeelden. Ik zou zeggen, „ga er voor!‟.
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Kinderziektes en Malaria
Als ik terug denk aan onze gezondheidszorg, voornamelijk de jaren van voor 1930, dan word
ik me al meer bewust van de grote vooruitgang die we hebben meegemaakt. Toen kreeg
eigenlijk ieder kind te maken met kinkhoest, de mazelen, rode hond, waterpokken en de bof.
Thans kunnen ze dit, door toedienen van een of anderhalve voorbehoedende prik, voorkomen.
Maar deze kinderziekten brachten, hoofdzakelijk voor moeders van de toen algemeen veel
kinderrijke gezinnen, een heel zware verzorgingsplicht mee. Natuurlijk heb ook ik deze
kinderziekten ondergaan en enkele meen ik mij nog wel te kunnen herinneren. Niet zo
algemeen was roodvonk, waar m‟n broertjes en ik toen toch ook door werden besmet. We
kregen toen verplicht een kaart voor het raam met het opschrift: “Roodvonk – Besmettelijke
ziekte” en mochten 3 weken lang niet naar school. Ons beddegoed moest worden ontsmet en
heeft lange tijd sterk de geur van lysol gehouden. Ook met Dysenterie-besmetting hebben we
te maken gehad. Nogal vrij algemeen was een infectie van tuberculose. Veelal door
rundertuberculose (ophoesten door de koeien, ongekookte melk), maar ook wel door contact
met personen die, soms niet onderkend, aan “open” tuberculose leden. Zo‟n eerste infectie
veroorzaakte vaak juist een hogere ongevoeligheid (immuniteit) en had in de meeste gevallen
geen ernstige gevolgen. Maar ik meen me toch te herinneren dat uit een onderzoek ± 1916 dat
toen 85% van de Nederlandse bevolking geïnfecteerd was, dus reageert. Kennelijk had ook ik
een dergelijke infectie gehad, waarbij zo‟n ontstekingshaardje in de bloedbaan is gekomen en
zich als een allergisch abces heeft vastgezet in mijn dijbeen. Toen ik 6 a 7 jaar was heb ik hele
perioden ‟s nachts door pijn liggen huilen. Dit werd door mijn ouders afgedaan als “wasdom”
en zou vanzelf wel overgaan. Echter juni 1913 werd het een actief abces (tuberculose
botontsteking) en bracht vreselijke pijn. Ik ben toen in het, wat toen genoemd werd het Sint
Elisabeth-gesticht, geopereerd door Dr. Dirken. Vele doktoren hebben later hun waardering
geuit over het succes van die operatie. Toch is daar toen kennelijk een klein deel van dat
abces achtergebleven en heeft mij, hoewel in afgesloten situatie, nog tot 1964, dus nog 51
jaar, periodiek vele nachten tamelijk veel pijn bezorgd. En, toen liep het weer helemaal vast,
en heb ik, na eerst heel erge pijn, een kuur van ruim 3 weken in ‟t ziekenhuis moeten
ondergaan.
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Een andere heel vervelende infectie, waaronder ik zeker 6 jaar (1914-1920, meest tusschen
april/mei, en october / november) heb geleden was Malaria. Thans zijn er nog mssr weinig
inwoners van Heerhugowaard, die met malaria te maken hebben gehad. Maar van de 3 of 4
soorten die bekend zijn is er in ieder geval ook een die in Nederland voorkomt. Maar in die
jaren waren deskundigen er van overtuigd dat Noord-Holland binnen 10 jaar onleefbaar zou
zijn door de malaria. Er waren toen dan ook 2 personen door de gemeente Heerhugowaard
aangesteld om regelmatig in, vooral varkensschuren, te controleren en te spuiten tegen
Malaria - muggen. De symptomen van deze Malaria-aanvallen, b.v. ‟s morgens 11uur wat
loom en lusteloos. Dan daarna de 2e opvolgende, eigenlijk al vrij beroerd. En dan, de 4e dag,
een zware koorts, soms al tot boven de 40 ºC. Na medicijnen een dag later vrij spoedig
teruglopend. Na 6 jaar een speciale kuur gehad, 1,5 jaar van Dr. Schoo uit Amsterdam en
nadien geen last meer gehad. Daarnaast nog diverse moeilijkheden gehad, als beenbreuk,
dubbele breuk, blindedarm, motorongeluk met hersenschudding, uit de pereboom gevallen
(ruggegraatabces) en de laatste 1,5 jaar nog 4 maal ziekenhuisopname voor prostaat- en knieoperatie, alsook hartinfarct en maagbloeding, totaal zeker 14 maal.
Vorige zomer 1991 is dat 15x geworden door het aanbrengen van een nieuwe knieprotese
waar ik mogelijk nog weer zo‟n jaar of tien mee vooruit kan. Van een leverontsteking in de
veertien jaren - die zich aanvankelijk zeer ernstig liet aanzien – heb ik eigenlijk na enkele
maanden hoegenaamd geen last meer gehad. Een goede kennis – van gelijke leeftijd – die in
dezelfde tijd hiermede behept raakte is daaraan toen na een paar jaar overleden (leverkanker).
Vooral in m‟n jeugd was ik echt voor m‟n ouders een probleemkind. Ondanks dit alles heb ik
vroeger, 1929, toch ook de 90 km Dorpenschaatstocht kunnen volbrengen. En ook nu is het
voor ons geen enkel bezwaar om zelf met onze oude Lada even op bezoek te gaan bij onze
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in Lelystad en Ermelo, Voorburg of
Wageningen. Zou er dan echt een “beschermengel” bestaan? Dan heb ik, of, hebben wij, het
stellig heel goed getroffen en vraag ik nog om een heel aangename begeleiding voor de
volgende 10 jaar.
Een toch wel wat aansprekende gebeurtenis wil ik hierna nog gaan memoreren. Ik kwam een
keer op ziekenhuisbezoek bij een vriend/collega van me, D.C. Geerligs uit Anna Paulowna,
die daar lag te genezen van een blindedarmoperatie. Hij lag 1 e klasse, alleen op een kamer, en
had geen last van “einde bezoekuur”. Met ook nog een heel prettige verpleegster hadden we
het heel gezellig. Bij m‟n afscheid zei dat zustertje: “als je ook eens wat hebt, b.v. een breukje
of een blindedarmpje, zullen we je hier graag helpen”. Ik beloofde dat ik mijn best zou doen ..
en geloof het of niet, de volgende middag om 5 uur lag ik op de snijtafel voor acute
blindedarm. “Dat is nog eens woord houden” sprak de zuster mij heel prijzend aan.
Om aan te tonen dat m‟n herinneringen uit m.n. mijn schooltijd nog vrij juist zijn, heb ik
bijgaand artikeltje uit de Telegraaf van 20 aug. 1991 hieronder bij geplakt.
Boer Blauw, April 1991
Hoe mijn grootvader de crisisjaren (1930-1939) doorkwam
Dit verhaal vertelt hoe mijn grootvader als akkerbouwer de crisisjaren goed doorkwam. Hij kon
goed rekenen en wist wat er in de markt gebeurde. Op die manier wist hij 20% meer aan een
hectare tarwe te verdienen dan zijn collega‟s. Hoe hij dat deed, zal ik hierna uitleggen. Het is een
reconstructie opgebouwd uit flarden van verhalen van mijn vader. Ik heb mijn grootvader zelf
niet gekend. Hij overleed in 1952, een jaar voordat ik werd geboren. Mijn grootvader had een
boerderij in Spijk, een dorp tussen Roodeschool en Delfzijl 1. Vanouds een graanteeltgebied. Hij
verbouwde gewassen als tarwe, haver, gerst, vlas, veldbonen, etc. De granen werden met een
Later trouwde een kleindochter van deze man met een tropische veeteler die rond de jaarwisseling 2009/2010 in
Afghanistan werkte voor de EU (zie het verhaal van Berend de Groot over Afghanistan
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maaibinder geoogst. De schoven werden enkele weken later met de vork op een landbouwwagen
gestoken, naar de boerderij gereden en in de schuur opgeslagen:
‟s Winters kwam de dorsmachine. Het zaad werd dan los opgeslagen op de voorzolder, achter de
kleine raampjes onder de witte dakgoot. Waarom los opgeslagen? Dat spaarde graanzakken uit en
maakte het leven voor muizen niet eenvoudig, want dat bood geen dekking tegen katten. Los van
katten en muizen had mijn grootvader ontdekt dat tarwe met een hoog hectolitergewicht op de
graanbeurs in Groningen veel meer opbracht dan tarwe met een laag hectolitergewicht. Dat
bracht hem op het idee om zijn tarwevoorraad te scheiden in zware tarwe en lichte tarwe.

De oude boerderij en de jonge generatie, student uit de post-Beatle tijd‟ in Wageningen

Opa maakte de volgende rekensom:
Tarwe – veldgewas:
60 mud á 70 kg = 4.200 kg x 0,25 gld = 1.050 gld
Tarwe – 1e kwaliteit:
48 mud á 75 kg = 3.600 kg x 0,27 gld = 970 gld _
Tarwe – 2e kwaliteit:
12 mud á 50 kg = 600 kg x 0,13 gld =
80 gld
De rekensom laat zien, dat mijn grootvader met 80% van zijn tarwe (48 mud) ruim 92% van zijn
geldopbrengst (970 van 1.050) kon binnenhalen. De resterende 20% (12 mud) had hij dan voor
de zachte prijs van 0,13 gld/kg. Maar wat moest hij met die 20% doen? Van die 600 kg lichte
tarwe maakte hij 200 kg slachtvarken met een geldopbrengst van 300 gulden. Dat bracht zijn
geldopbrengst van een ha tarwe op 970 + 300 = 1.270 gulden, oftewel 121% van 1.050 gulden.
Om die 21% extra te verdienen, moest er natuurlijk wel wat gebeuren. Allereerst hoe krijg je die
tarwe gescheiden in eerste en tweede kwaliteit? Hoe kom je zo snel aan biggen? Hoe maak je
varkensvoer van lichte tarwe? En kost dat dan allemaal niets? Die vragen worden hierna één voor
één beantwoord, te beginnen met het scheiden van tarwe in eerste en tweede kwaliteit.
Mijn grootvader had in de jaren 1930-1939 gemiddeld vier werknemers in dienst. In de winter
hadden die afgezien van koeien en paarden verzorgen, vlas repelen, werktuigen onderhouden en
producten afleveren niet heel veel te doen. Mijn grootvader vroeg hun dus, om de tarwe van de
voorzolder te halen en die met de “waaier” (Gronings voor wanmolen) te scheiden in zware en
lichte tarwe. De onderstaande plaatje laat zien, hoe zo‟n wanmolen werkt:

De wanmolen van mijn grootvader werd via een riem aangedreven door een electromotor (zie pijl
in linkerhelft van het schema). De tarwe werd boven op de wanmolen in een trechter gestort en
door een smalle opening stroomde de tarwe uit de trechter op een stel heen en weer bewegende
zeven. Grof materiaal, zoals steentjes en kluitjes (zwarte vlekken), werd door de zeven
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afgescheiden en afgevoerd. Onder de zeven blies de wanmolen met een flinke luchtstroom al het
lichte materiaal, zoals kaf en lichte korrels, uit de vallende tarwe. De zwaardere korrels vielen
vervolgens op een zeef en werden daarmee gescheiden in grove korrels en fijne korrels (links
respectievelijk midden onder de molen).
Hoe kom je zo snel aan biggen. Welnu, de smid van het dorp had een vrachtwagen. Mijn
grootvader er heen met de vraag: “heb je zin om volgende week samen met de vrachtwagen naar
‟s Hertogenbosch te gaan, dan gaan we daar 50 biggen halen.” De smid had daar wel oren naar en
zo gezegd zo gedaan. Dat moet voor die tijd bijna een wereldreis zijn geweest, bij een gemiddelde
van 40 km/uur al gauw 7 uur heen en 7 uur terug. Hoe dan ook, de biggen kwamen er en werden
in een paar hokken in de bijschuur ondergebracht.
Hoe maak je varkensvoer van lichte tarwe? Dat was niet zo moeilijk. De molen van Spijk staat op
loopafstand van de boerderij van mijn grootvader. De molenaar zei: kom dat spul maar brengen,
dan zal ik er meel van maken. Ook dat gebeurde. Daarnaast werd de melk in de crisistijd op de
boerderij gekarnd. De boter ging naar de markt. En de karnemelk gemengd met tarwemeel
leverde prima voer voor de opgroeiende varkens. Met een beetje geluk en goede wil kreeg je een
voederconversie van 33% (1 kilo groei uit 3 kg tarwe). Op die manier produceerde mijn
grootvader 200 kg slachtvarken uit 600 kg lichte tarwe.

De korenmolen van Spijk (links), met op de achtergrond de kerktoren die een meter hoger of lager zou zijn dan de
zeer sterk hier op lijkende kerktoren van het naburige Uithuizermeeden2. Midden, de korenmolen van de
Nederlandse Castrolanda in Brazilië, en rechts óók een korenmolen in Brazilië (in aanbouw), van een katholieke
Nederlandse kolonie (Holambra), die een meter of twee hoger moet worden dan de molen in het protestantse
Castrolanda, en waar men in 2007 mee adverteerde als wordende de hoogste Nederlandse molen op het zuidelijke
halfrond.

En kostte het mesten van de varkens dan verder helemaal niets? Mag je de geldopbrengst van de
slachtvarkens zomaar als saldo beschouwen? Saldo wordt in het Duits „Deckungsbeitrag‟
genoemd, oftewel de bijdrage aan de vergoeding van de vaste kosten. De werknemers, de
varkenshokken en de wanmolen waren al aanwezig en betaald. (ook al was het ook een avontuur
dat je er gratis bij kreeg)3 Dus daar hoefden geen extra kosten voor te worden gemaakt. De reis
naar ‟s Hertogenbosch, de stroom voor de aandrijving van de wanmolen en het loon van de
molenaar moesten natuurlijk nog wel worden betaald. Die 300 gulden voor 200 kg slachtvarken
was dus niet helemaal beschikbaar als saldo. Laten we maar zeggen, dat mijn grootvader voor
iedere ha tarwe 250 gulden extra inkomen overhield aan zijn slachtvarken-avonturen. Altijd nog
20% meer dan zijn collega-akkerbouwers. En daarnaast wellicht goodwill van zijn medewerkers,
want die hadden ‟s winters meer arbeidszekerheid.
Conclusie:
1) probeer in de handelsketen te ontdekken, waar ketenpartijen deelproducten voor weinig geld in
handen krijgen en bedenk hoe je daar meerwaarde uit kunt halen.
2) als het voeren niets kost neem dan genoegen met sub-optimale productie, hogere producties
kunnen onevenwijdig veel méér kosten.
2
3

Vergelijk het Groningse „meeden‟, het Friese „mieden‟, het zuid Nederlandse „made‟ en het Engelse „meadow‟
Jan moet nog maar en vertellen of zijn Groninger grootvader dat ook zo heeft beleefd.
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Op die manier is mijn grootvader de crisistijd goed doorgekomen. Ik ben ervan overtuigd, dat er
in de huidige crisis op dezelfde manier creatieve en innovatieve oplossingen zijn te verzinnen.
Jan Buurma, “kleinzoon van” (na SSR nu LEI-WUR)

Pagina uit het dagboekje bijgehouden in het werkkamp in de oorlog van Tijs Visser

Indië en de Nederlanden
Na de oorlog en na de capitulatie van Japan kwamen eerst de Nederlandse repatrianten uit Indië
terug. Later, na de overdracht van Indië kwamen Indische Nederlanders hier naar toe. Dat waren
die mensen die in dienst waren (geweest) bij het gouvernement of b.v. het KNIL (Koninklijk
Nederlandse Indische Leger). Zij voelden zich in hun eigen land niet meer zo welkom. Men kon
kiezen voor Indonesië of voor Nederland. Kozen ze voor het laatste dan moesten ze wel naar
Nederland. Vóór die tijd kwamen deze mensen echt niet naar ons kikkerlandje toe. We zagen wel
eens een baboe in een sarong, maar die kwam dan mee met een Hollandse familie die met verlof
kwam. De stromen gingen de andere kant op en veel Nederlanders gingen naar Indië. De
pensioenregelingen waren daar ook heel goed, want Indische jaren telden dubbel. Ging je jong
naar Indië, dan kwam je ook vrij jong weer terug met een volledig pensioen. Vanuit Nederland
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ging je wel voor een lange tijd weg. Je moest drie weken varen om er te komen en je kwam maar
eens in de vier jaar met verlof. Maar ze gingen niet emigreren, ze bleven in Nederland men
noemde het Nederland „over zee‟ .Wij leerden op de lagere school de topografische kaart van
Indië dan ook net zo grondig als de Nederlandse en de „inlanders‟ leerden de plaatsen langs de
spoorlijn van Groningen naar Delfzijl. Maar men was toch wel heel ver van huis, want ook het
briefcontact ging per boot.
Zagen wij dus vóór de oorlog amper zwarte mensen hier, na de oorlog hoorde het gewoon bij het
Nederlandse staatbeeld, want ook vanuit Suriname kwam men hier naar toe. Later kregen de
Indische Nederlanders toch nog een kans om te kiezen voor Nederland of Indonesië. Meerdere
mensen maakten hier gebruik van en kozen toch voor Indonesië, de z.g. "spijtoptanten".
Vóór de oorlog gingen dus veel mensen naar Indië. Veel van deze mensen, die tot aan hun
pensioen daar wilden blijven, stuurden hun kinderen als ze 12 jaar waren naar Nederland voor
vervolgonderwijs. Ze kwamen dan meestal bij familie te wonen. Anderen kozen voor een paar
perioden en kwamen dan weer met het hele gezin terug.
Nederland was in die tijd nog volledig verzuild en vanuit onze zuil (de protestants christelijke),
gingen ook jonge mensen uit avonturisme of idealisme, behalve bij het gouvernement, in de
zending werken. Volgens mijn herinnering werden de koloniën verdeeld en had iedere kerk zijn
eigen zendingsveld. Veel jongelui uit mijn jeugd hadden op Java gewoond, want ik hoorde vaak
namen als Batavia, Bandoeng, Djokjakarta en Soerabaja. Daar zal dus wel één van de
gereformeerde zendingsvelden gelegen hebben.
Tempo doeloe, herinneringen aan Indie
Voor de 2de wereldoorlog was Djakarta, toen nog Batavia een tuinstad. Alle woonhuizen hadden tuinen met een wit
gekalkte muur erom heen. Alle kamers waren gelijkvloers, hadden een voor en achter gallerij en de daken waren
hoog om de hitte buiten te houden. S‟morgens en s‟avonds zaten ze altijd buiten “op ‟t platje” zoals dat genoemd
werd om te genieten van de zwoele avondlucht. De lucht was dan diep zwart fluweel bezaaid op ontelbare sterren.
Venters kwamen langs gesjokt met allerlei lekkernijen op hun rug loempia, gebakken pisang. Hier en daar klonk
hondengeblaf, maar verder was het vredig en rustig. Het hele leven veranderde met de inval van de Japanners, begin
1942. De rust was weg, de angst was binnen geslopen. Mijn vader werd meteen geïnterneerd en mijn moeder bleef
met 3 kleine kinderen achter en moest maar zien hoe ze aan geld kwam voor het dagelijkse leven. Wij (Zij?)
kinderen speelden rustig verder. De scholen waren gesloten, wat wij wel best vonden. Toen kwam de dag dat ze met
paard en wagen naar het kamp reden. Ze werden krijgsgevangenen met een p.o.w. nummer, net als de militairen. De
eerste tijd ging het leven nog wel, maar na een paar keer verhuisd te zijn, werd het grimmiger. Ze hadden alleen nog
maar wat ze hadden kunnen dragen tijdens de verhuizingen. Uiteindelijk kwamen ze in lange barakken, buiten
Batavia. Als het de droge tijd was, waaide het rode zand overal door alle barakken, maar in de moessontijd kregen ze
de rode modder naar binnen. Twee keer per dag moesten ze op appèl staan, vaak uren lang in de zon. De vrouwen
begonnen recepten te verzamelen voor na (?) de oorlog. Iedereen had constant honger. Elke dag moest mijn
moeder vliegen doodslaan, want het krioelde van de vliegen, wandluizen en vlooien tierden op de (atap?) wanden en
in onze haren. Naar Holland met de boot en trein. De trein denderde station Utrecht binnen na een lange reis van
Marseille naar Utrecht. Ze kwamen in een klein pension in “Tuindorp” terecht. Huisje, boompje, straatje. Alles was
pietepeuterig klein en zo netjes en schoon. In regen en mist dwaalde ik door de straten en zocht mijn evenwicht
tussen dit leven en het slordige, kleurige Indië. Maar gelukkig na twee maanden kon mijn vader de helft van een
oude villa in het Gooi huren op de heide en werd het herfst. De bomen werden rood en goud en leken wel in brand
te staan. Langzaam maar zeker raakten ze thuis in Europa
Ronny van Raaij
PS. Later werd HS (de redactie) nog eens door de Indonesische Minister van Onderwijs op het matje geroepen
wegens een probleem met een Hollandse docent aan een universiteit op Java. De grootste kritiek van die minister
was dat „jullie Hollanders, jullie hebben mijn vader, mijn broer en mijn moeder vermoord”

Ons gezin kwam veel in aanraking met jongelui die hun jeugd in Indië hadden doorgebracht.. Wij
waren met 5 kinderen en 3 van ons hadden en vriend(in) die hun jeugd in Indië waren geweest.
Mijn broer had 2 vrienden en beiden kwamen uit Indië. De één, Bram, was een Indo (halfbloed)
met een Indische moeder en een Hollandse vader. Deze vriendschap werd abrupt afgebroken
door het sneuvelen van Bram in de eerste oorlogdagen. De andere was de zoon van een
zendingsarts en was op zijn twaalfde jaar naar Holland gekomen. Dat was Johan Pilon die, met
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zijn twee broens en twee zussen in Heemstede vlak bij ons, bij een tante woonde. Hun ouders
waren in Indië gebleven. Na de oorlog hebben ze elkaar gelukkig weer gezond terug gezien.
Johan wilde ook zendingsarts worden en werd het in eerste instantie ook. Maar toen hij in 1951
als arts in het Schotse missionaire hospitaal in Israeel (Tiberias) werkte, kreeg hij een
fundamenteel veranderde visie. De verhouding tot Israël diende niet bepaald te worden door
zending, maar door dienst en ontmoeting. In gesprek met de in Israël woonachtige kibboetsnik
Shlomo Bezek ontstond het plan voor een internationale christelijke nederzetting als teken van de
solidariteit: de historisch belaste diepe kloof tussen christenen en Joden moest worden
overbrugd. Hij was de geestelijke vader van de christelijk nederzetting Nes Ammim in Israël..
De vriendschap van mijn broer met Johan was voor het leven. Hij heeft Johan dan ook vanuit
Nederland zijn hele leven gesteund, zowel in de stichting Nes Ammim Nederland als in het
internationale Werkcomité. Ook heeft hij als lid van de Contactcommissie Kerken en Nes
Ammim ontelbare tochten gemaakt naar gemeente-avonden en conferenties om aan christenen
het belang duidelijk te maken van het welslagen van Nes Ammim. Zijn vrouw verkocht dan in de
pauzes de asbakjes, tegeltjes en handdoeken en uiteraard passende lectuur!
Mijn oudste zus en ik hadden ook beiden een vriendin waarvan de vaders voor de zending als
onderwijzer hadden gewerkt. Het gezin van de één was voor de oorlog met 12 kinderen terug
gekomen; deze vader heeft in Nederland nog een poosje als onderwijzer gewerkt. De vader van
het andere gezin was voor de oorlog gepensioneerd terug gekomen [dus nog jong] en was met
een vriend [ook als zendingsonderwijzer jong gepensioneerd] samen een sigarenwinkeltje
begonnen.

De passage voor Pietje Visser, grootmoeder van Consuela Hilda naar Nederlands Indie, en een gezin werkzaam in
Malang (oost Java) voor de ontwikkelings-samenwerking zo‟n 35 jaar later.

Vlak naast ons en tegenover ons woonden twee vrienden die ook al jong met pensioen waren. Zij
hadden beiden als gezagvoerder bij KPN [Koninlijke Pakketvaart Maatschappij] gevaren. Dat was
de maatschappij die op Indië voer. Ze hadden nog kinderen van onze leeftijd, maar de vaders
waren altijd thuis. In Aerdenhout woonde een nicht van mijn moeder. Ook zij was met een
vriendin als kraamverpleegster in een ziekenhuis op Java gaan werken. Op een dag kwam daar
een hoogzwangere vrouw binnen die beviel van een gezonde baby, maar zelf overleed . Stervende
vroeg ze aan mijn tante of zij voor het kindje wilde zorgen. Mijn tante beloofde het en samen
met haar vriendin namen ze het kindje onder hun hoede. Ze noemen haar Rens en als
achternaam hadden ze gekozen voor een combinatie van hun beide achternamen. Ze hadden
kennelijk de voogdij over Rens gekregen. Maar niet lang daarna ging mijn tante trouwen en ging
naar Nederland. Wat nu? Ze besloten dat mijn tante Rens mee naar Nederland zou nemen haar
huwelijk in en met haar man de voogdij op zich zou nemen. Adoptie was nog lang niet in beeld
en Rens bleef heten zoals ze in Indië was opgegeven aan de burgerlijke stand. Toen ze 18 jaar
werd weet ik nog dat ze van mijn oom als cadeau kreeg de mogelijkheid haar naam te veranderen.
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Ze mocht zelf kiezen. Rens was trots als een pauw en koos voor de naam van haar vader. Ze was
officieel geëcht met alle rechten van dien en nu heet ze ze ook hetzelfde als haar zusje!
tegenwoordig met de adoptie mogelijkheid is het heel gewoon een zwart kind te zien bij blanke
ouders. Maar in mijn jeugd was heel bijzonder een zwart nichtje te hebben bij een blanke oom en
tante.
In de oorlog waren mijn ouders 25 jaar getrouwd en wij hebben toen met onze vriendinnen een
toneelstuk opgevoerd en ook dat speelde in Indië en we zongen daar ook maleise liedjes in,
begeleid door één van mijn zussen die een mandoline had hoorde ook een beetje bij die indische
krontjonliedjes. Net vóór de oorlog zou een nichtje van mij "met de handschoen" trouwen. Dat
gebeurde vaker. Wanneer je verloofd was en een baan in Indië kreeg en je samen een toekomst in
Indië op ging bouwen, ging je als man vooruit om alles te regelen zodat je vrouw kon komen.
Als getrouwde vrouw ging je naar Indië om te werken want je mocht sowieso niet als ambtenaar
werken en ook in de zorg moest je weg als je trouwde. Dat was ook nog zo toen ik in 1948 begon
te werken. Als de man alles geregeld had en het "nestje" klaar was, ging je als vrouw in Nederland
naar het gemeentehuis en een gevolmachtigde van de bruidegom tekende voor de bruidegom.
Tegelijkertijd ging in Indië de man met een gevolmachtige van de bruid naar de gemeentehuis (of
hoe het daar heette) en tekende voor de bruid. Je was dan getrouwd en als getrouwde vrouw ging
je de reis naar Indië maken. Mijn nichtje zou dus ook met de handschoen trouwen, maar de
oorlog stak er een stokje voor en de ene helft van het stel zat hier en de andere helft in Indië . Na
ruim vijf lange jaren wachten bleek dat haar "verloofde" de oorlog wel had overleefd, maar al vrij
gauw met een ander was getrouwd. Toen de Nederlandse repatrianten terug kwamen werden we
geconfronteerd met kinderen die weliswaar hun jeugd in Indië hadden doorgebracht, maar wel de
laatste jaren in een Jappenkamp hadden gezeten, waarbij de één het beter of slechter had
getroffen dan de ander. Van deze jongelui zaten er verschillende op onze jeugdclubs.
Ik ben nooit in Indië geweest, maar in mijn jeugd hoorde het wel bij mijn leven in Nederland .
Ik was vóór mijn 22ste jaar ook nooit in Zeeland. Brabant of Limburg geweest , net zo min als in
Groningen en Friesland. Maar het hoorde wel bij het land waarin ik woonde. Het hoorde er
allemaal bij. In deze welvaartstijd, nu iedereen lange vakanties heeft en menigeen ook nog een
goed gevulde portemonnee, is Indonesië alleen nog maar één van de prachtige exotische
reisdoelen waar men vakanties door gaat brengen.
Joke Lam

Het eind van de tweede wereldoorlog, beschreven vanuit Achterveld
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Landverhuizers en een klein huisje in Bennekom
Graag willen wij voor deze gelegenheid een bijdrage leveren over idyllisch Bennekom. Vooral wie
dit Veluwse dorp met toch al weer zo‟n 16.000 inwoners in het voorjaar bezoekt, aanschouwt de
inzet van vele van haar bewoners om van hun tuin met bloemen er een lustoord van te maken.
Wellicht hierdoor tot op zekere hoogte verblind, ontdekt men niet meer zo heel veel van het
originele karakter van Bennekom. En toch het is er. Vooral als de archieven er op worden
nageslagen ontdekt men, dat waar het nu ordentelijke en fatsoenlijke burgers heten te zijn die het
dorp bevolken, men vroeger moest denken aan een dorp met vooral een agrarisch karakter met
nog later zelfs een echte Boerenbond (thans een straatnaam). Weliswaar bepaalde de omliggende
bossen van het Veluwegebied met vooral arme zandgronden als voedingsbodem de welvaart, of
beter gezegd vooral de armoede, van haar bevolking. Dit niet zo zeer richting Bovenweg, want
daar moet men rijker geweest zijn zo aan de huizen te zien. Nee, dan moest men meer de andere
kant op, richting Laarweg bijvoorbeeld. Opbrengsten van aldaar geteelde gewassen (vnl. wat
rogge en boekweit) op kleine perceeltjes hier en daar moeten laag geweest zijn, waardoor ook het
kapitaal ontbrak voor behoorlijke behuizing en het kunnen voederen van een grote veestapel.
Niets anders dan keuterboeren waren het! Hun boerenbehuizing met plaats voor slechts hooguit
enkele koeien, een paard, een paar varkens en enkele kippen, trof men dus aan meer aan de rand
van het dorp, maar ook wel midden in het dorp. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw
bevond zich bijvoorbeeld nog zo‟n bedrijf in de Schoolstraat tegenover de school van meester
Zenderink (thans nog in leven). Het was er altijd een enorme troep met vast veel ratten en ander
ongedierte. Ene Jan de Knijf , als wij ons goed herinneren, was er boer, maar de man waste zich
nooit! Nog zo‟n boerenoverblijfsel, maar niet meer als zodanig in gebruik, stond er in die tijd in
dezelfde straat recht daar tegenover. Zelf hebben wij daar begin 1960 nog de deel helpen
verbouwen tot een paar slaapkamers en geregeld koffie gedronken bij de familie van Dijk. Van
beiden is nu niets meer terug te vinden.

Toch wel standsverschil tussen Korenlaan, met het huisje van Ans en David Ketel zoals ze het kochten (links) en
met het voormalig huis van bakker van Dusschoten aan de Bovenweg (rechts)

Vooral als men in die periode zich nog wat verder van het dorpscentrum afwendde en
bijvoorbeeld richting bos of hei begaf en daarbij dus de Laarweg verkoos als route, ontdekte de
armoede die nog een lange tijd het conservatieve beeld van Bennekom als een typisch Veluws
dorp voor een groot gedeelte bepaalde. De kerk met een centraal en algemeen geaccepteerd
gezag, zich temidden van het dorp manifesterend met toren en boevenkot, bezat de meeste
hoeveelheid grond, ook aan de Laarweg. Voor welhaast geen geringe bedragen verpachtte de kerk
de stukken grond aan de boeren, die mede vanwege de lage inkomsten, hierdoor eerder aan de
bedelstaf werden geholpen dan dat zij zich konden opwerken tot herenboer met flinke afdrachten
voor sociale verbetering. Ter genoegdoening voorzag de kerk de arme sloebers en vooral hun
kinderen van schamele woninkjes en was dus ook de Laarweg een triest kenmerk van wat toen
een toonbeeld moest zijn van diaconale bewogenheid (zie bijgevoegde stafkaart).
Maar ook nu is dat verleden tijd, op een enkele uitzondering na. Want, inderdaad, wie goed speurt
tijdens zijn of haar wandeling, ontdekt nog een steeds overeind gehouden enkele boerenhofstee
of „daggelders‟-woning, bijvoorbeeld aan de Korenlaan en nu zo‟n honderd-en-veertig jaar oud.
Laag van bouw, met een simpel rieten en door kale boomstaken ondersteund dak, toont deze
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boerderij nog steeds het typische karakter van wat eertijds de agrarische nijverheid uitbeeldde:
nederig en arm. Eerst en wie weet hoelang voordat men aan de genoemde leeftijd begon te tellen,
werden zulke behuizingen van niet minder dan wat kale planken en palen opgetrokken om pas
veel later en nadat de eerste centjes waren gespaard het hout te vervangen door steen, maar dan
wel steen voor steen. Dat dit zo moet zijn gebeurd vindt men terug in de oude muren met allerlei
soorten stenen, harde en zachte en verschillend in kleur.

De kadastrale kaart met oude foto‟s, rechtsonder had het huisje van Kteel moeten staan maar dat is wegens
standsverschil opgeschoven naar het plaatje van de Bovenweg (zie boven)

Zulke boerderijtjes, vaak niet groter dan 8x11m, bestonden uit niet meer dan een woonkamer
met meestal twee bedsteden, één keukentje met waterpomp en als het meezat ook nog wel eens
een kelder, maar vooral niet al te groot. Een stenen brandmuur scheidde het woongedeelte van de
deel met plaats voor enkele koeien (meestal hooguit vier) en wat varkens. Om op de deel te
komen kon men van buitenaf door een brede deeldeur, met daarnaast aan elke kant nog een klein
deurtje waar ook niet meer doorheen kon dan alleen een kleine en vooral magere koe. De mest in
de stal werd naar buiten geschept door een mestgat (40 x 60 cm) in één van de beide zijmuren,
die meestal ook al niet veel hoger waren dan een meter. Een deel van de stal was bestemd als
poephok. En achter de van luiken voorziene, kleine raampjes in de woonkamer, woonden niet
zelden grote gezinnen met soms wel meer dan tien kinderen, in sommige gevallen mede bevolkt
door een opa en/of oma. Ouders en grootouders besliepen half zittend, half liggend de beide
bedsteden en de kinderen sliepen op een soort lage vliering onder het rieten dak. Met niet zelden
een ijslaag op hun dunne deken warmden zij zich ‟s winters aan elkaar, maar overdag zat opa met
een pijp voor een warme potkachel in de kamer, want die was er wel. Tot zeker voor de Tweede
wereldoorlog moet er zich in de woning het leven zo hebben afgespeeld als hierboven
beschreven. Zeker weten we, dat er tot 1937 nog een gezin in heeft gewoond met zeven kinderen
en een oma. Op twee na zijn deze mensen toen naar Amerika geëmigreerd. Zij hebben
Bennekom en hun woning niet meer zien veranderen, maar het staat er nog wel!
Zo ongeveer betrokken wij in 1991 onze boerenwoning in de Korenlaan met als enige luxe dat de
waterpomp inmiddels wel was vervangen door slechts één enkele koudwaterkraan en een op het
riool aangesloten wc, waar vroeger het poephok moet zijn geweest. Ook de keuken moet een
rookkanaal naar buiten hebben gehad, zodat er eens wellicht op een houtfornuis moet zijn
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gekookt. Van douchen of een warmwaterkraan moesten ook de laatste bewoners voor ons niets
weten.
Ans en David Ketel

Culture and Roots, a message from the USA

I grew up in South Carolina (USA), that is on the east coast of the USA for geographically
challenged readers . My ethnic background is Scotch/Irish on my father‟s side and English on
my mother‟s side. I was an adult when I realized that Scotch/Irish isn‟t a mixture of the two, it
refers to descendents of the ~200,000 Scotch/Irish people that migrated to the USA in the 18 th
century. These people, mostly protestants, were originally Scottish and dissenter English families
who had been transplanted to Ireland during the Plantation of Ulster in the 1600s. This was a
systematic plantation of mostly Lowland Scots settlers to Ireland and was seen as a way to
relocate the Irish Border Reivers: raiders and cattle-thieves who were causing instability along the
Scottish-English frontier, and who were a potential problem for James VI of Scotland who had
recently also become King of England. Transporting reiver families to Ireland would bring peace
to the Anglo-Scot border country, and also provide fighting men who could suppress the native
Irish in Ireland. There was little intermarriage with the native Irish and they evidently never fully
tamed Ireland.
The hard words …
The Plantation of Ulster (Irish: Plandáil Uladh) was the organised colonisation (or plantation) of Ulster by people
from Britain. Private plantation by wealthy landowners began in 1606 while official plantation controlled by the
monarchy began in 1609. All land owned by Irish chieftains the Ó Neills and Ó Donnells (along with those of their
supporters) were confiscated and used to settle the colonists. This land comprised an estimated half a million acres
(4,000 km²) in the counties Tyrconnell, Tyrone, Fermanagh, Cavan, Coleraine and Armagh (wasteland, woodland
and bogland were uncounted). Most of the counties Antrim and Down were privately colonized. The "British
tenants", a term applied to the colonists, were mostly from Scotland and England. They were required to be Englishspeaking and Protestant. The Scottish colonists were mostly Presbyterian and the English mostly „persecuted‟
Dissenters. The Plantation of Ulster was the biggest and most successful of the Plantations of Ireland. Ulster was
colonized so as to prevent further rebellion, as over the preceding century, it had proven to be the region most
resistant to English control.
Border Reivers were raiders along the Anglo–Scottish border from the late 13th century to the end of the 16th
century. Their ranks consisted of both Scottish and English families, and they raided the entire border country
without regard to their victims' nationality. Their heyday was perhaps in the last hundred years of their existence,
during the Tudor dynasty in England. James VI & I (19 June 1566 – 27 March 1625) was King of Scots as James
VI from 1567 to 1625, and King of England and Ireland as James I from 1603 to 1625. He became King of Scots as
James VI on 24 July 1567, when he was just thirteen months old, succeeding his mother Mary, Queen of Scots.
Regents governed during his minority, which ended officially in 1578, though he did not gain full control of his
government until 1581. On 24 March 1603, as James I, he succeeded the last Tudor monarch of England and
Ireland, Elizabeth I, who died without issue. He then ruled the Kingdom of England, Scotland, and Ireland for 22
years, often using the title King of Great Britain, until his death at the age of 58. Under James, the "Golden Age" of
Elizabethan literature and drama continued, with writers such as William Shakespeare, John Donne, Ben Jonson, and
Sir Francis Bacon contributing to a flourishing literary culture. James himself was a talented scholar, the author of
works such as Daemonologie (1597), True Law of Free Monarchies (1598), and Basilikon Doron (1599). Sir Anthony Weldon
claimed that James had been termed "the wisest fool in Christendom", an epithet associated with his character ever
since.

Growing up in a non-ethnically aware area of South Carolina, I never questioned my heritage.
My family had been in the USA for generations, my grandmother had traced lineage to
Meriwether Lewis of the Lewis and Clark Expedition to explore the western areas of the USA to
the Pacific Ocean in 1803-1806 and to George Washington. However, I later realized that if
one‟s family has been in a country/area for a long time it is very likely that one‟s ancestral lineage
traces back to the founding fathers or early settlers (it has been calculated that we all have
breathed molecules of air that Socrates breathed). What my grandmother failed to do was point
out all of the early horse thieves and scoundrels that our lineage also traced back to.
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My family continued the history of dispersal. My mother‟s parents moved so that they could live
within 5 miles of us. My mother‟s brother and his family lived in Tennessee, West Virginia and
Kentucky (all > 150 miles away) and we usually only saw them once a year for about a week at a
time while I was growing up. My father‟s parents and one brother and his family, as well as his
bachelor brother lived in Charlotte, North Carolina (~ 120 miles north of us) and his sister and
her family lived in Atlanta, Georgia (~ 100 miles south of us). My father‟s side of the family
would meet at our house for Thanksgiving day, usually the only time we usually saw them. My
other two aunts lived further away and I rarely saw them. Thus, I did not have a strong sense of
family (growing up playing with cousins and getting to know them well), which is becoming more
common across the world.
My family currently lives in Indiana (~ 600 miles from where I grew up in South Carolina) and
for the last 30 years we would see my parents 1-2 times a year. Usually for 2-3 days at
Thanksgiving and then for about a week in the summer. We see my wife‟s side of the family near
Philadelphia (~700 miles from Indiana) for about a week each year. Thus, my children had less
opportunity to get to know their grandparents and cousins. My mother and father have died
within the last 5 years, my brother (my only sibling) has ALS and will probably die within the
next few years (he has lived in Oregon for the last 10 years and I have seen him only 3-4 times
during that period. All of my grandparents have died, as well as my bachelor uncle and my aunt
that lived in Atlanta and when I started writing this, I was at the funeral of my uncle in Kentucky.
As my family is dying off, my sense of family is becoming stronger. My question is how to
maintain contact with my cousins and also with my children and their families.
I see this as a growing problem in the USA and in the world as there is an increasing disconnect
between families as the move further away from each other and as people use the internet, cell
phones and social networks to interact with people. There is less and less interaction with
people, much less family. With this disconnect, there seems to be less connection to
responsibility for one‟s actions and responsibility for and to others. As I was growing up, my
family traveled more than most of the families of my friends. We traveled mostly up and down
the east coast of the USA. After leaving home, I have gone to meetings in Canada, England,
Germany (former East and West in 1994), France, Costa Rica, China, the Philippines and New
Zealand and I have visited Belgium. I have worked for about 1 month in Mexico and for 6
months in The Netherlands.
Although I haven‟t traveled extensively, I have traveled some. I am lucky because much of the
world speaks English and I am mono-linguistic (the only time in my education when I had to
take a „foreign language‟ I was allowed to take Fortran 4 [a computer programming language] as a
foreign language. I used to be very embarrassed about my linguistic limitation and would take a
dictionary and some common phrase books and apologize for being in someone else‟s country
and not knowing their language. While living in the Netherlands, my sage landlord discouraged
me from trying to learn Dutch because I wouldn‟t be there long enough. I really started to realize
how much the landscape influenced cultural practices (something the sage landlord had pointed
out about agricultural practices as he showed me around the Netherlands). I realized that in
Europe, where countries are so close together (Berlin, Brussels, Bern, London, Paris, Prague,
Rome, etc. are closer to Amsterdam than either sides of my family) and especially since trade
between these countries was important, historically it individuals in big cities were very likely to
meet people from other countries, less so in the more rural areas. It was easy to vacation in
different countries each year. Because the USA is so big and it is so far from most countries, it
was very unlikely, until recently, that most of the people in the USA would see someone from
another country, much less visit another country unless the person was very rich. Thus, there
was little reason to learn a „foreign language‟ if one was never going to use it. The American
practice of whirl wind trips to see all of the tourist traps was because until recently, most people
that did travel to Europe, it was a once in a lifetime trip. With so many countries so close
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together, they would try to see as many famous places as they could. Until recently, most
Europeans that visited the US would visit one location, because the US is so big and it is difficult
to see many things in a limited time frame. Thus, landscape influences cultures in many different
aspects.
John Patterson, Purdue, Indiana
Nettie, Rinske en Piet jullie ouders:
Mijn eerste herinneringen betreffen tante Miep de zus van mijn moeder. Ze kwam s‟zomers nogal
eens bij ons in Haarlem logeren met Annie Ankele. We gingen dan naar het Bloemendaalse
strand en dat kon alleen in de eerste oorlogsjaren en daarvoor nog. Ze zaten eens op een
zomeravond nog wat te praten achter ons huis. Ik lag in bed en mijn vader kwam naar boven, zei
dat ik niets mocht zeggen en ging met een gietertje scheuten water naar beneden gooien. En wij
lachten zachtjes om de kreten van beneden (ja, wat hebben jullie daar eigenlijk aan). Mama had
groot respect voor jullie moeder, die het op eigen kracht tot secretaresse had gebracht. Met mijn
ouders ben ik eens op haar kantoor geweest. Het mooie station in Utrecht had een heel breed
front en ervoor lag een even breed stationsplein. Er tegenover hoge gebouwen, hotels, winkels,
doorsneden door enkele smalle straten ook met hoogbouw. In een van die straten was het
kantoor. Of op dat adres ook de pijpenmakerij was, weet ik niet eens. Firma van Asperen waar de
Aspa pijpen werden gemaakt. Dat kantoor: ik kon net boven het bureau uitkijken en zag daar de
telefoon, een echte, de schrijfmachine, stempels, mappen met dingen, dát was het echte leven en
mijn tante Miep zat daar gewoon te telefoneren!!!
Als ik me ooit nog een man met een pijp zie, een zeldzaamheid, dan sta ik me in gedachten
meteen weer in dat kantoor te vergapen.En er was nog dat vreselijke verhaal over Ansje van
Asperen, de dochter van van Asperen. Dat kind was zes jaar oud, gestorven nadat ze door de
tram was overreden, voor de ogen van haar moeder, die daarna in een inrichting belandde, en tot
haar dood niet meer aanspreekbaar was. Jullie zullen de foto van dat kind ook wel ergens hebben.
Lieve Nettie, Rinske en Hans,
“Vertel eens wat over onze ouders, van vroeger”, was de vraag en ik heb er al steeds aan lopen denken: wat weet ik
nog wat zij niet kunnen weten? Eerst dit: Het was erg leuk jullie weer eens een paar uur hier te hebben en toen ik
jullie bij Conny had afgeleverd, bleek de terugweg erg makkelijk te vinden- gewoon binnendoor. De aardappelen:
van de Vitelotte noir heb ik een paar aardappel specialisten laten meegenieten. Het zijn mijn overburen die in het
Bildt wonen, aardappelland bij uitstek. Ze leveren mij altijd heerlijke kleiaardappelen, Borger, Rode star en zij
vonden het een belevenis paarse aardappelen te eten. Maar ze waren hen iets te zoet, “net of ze pal tegen vriezen
hadden aangezeten”. Bram en ik kookten ze in de schil en aten ze als bijgerecht. Grappig en lekker. De Ratte, Linda
en Charlotte zijn ook heerlijk, de Linda mooi geel en het verbaast me dat er in Bennekom zulke goede aardappelen
worden geoogst. Is het daar dan al rivierklei? In Ede hadden we nog heel lichte zandgrond. O ja, en Marco zit in een
mannen kookclubje en hem gaf ik ook een paar Vitelotte om er op een kookavond de blitz mee te maken.

Toen Opa Visser in het voorjaar van 1936 was gestorven, verhuisde Oma met jullie moeder, tante
Heinie en waarschijnlijk ook oom Rin naar Hoograven. Opa stierf in het station van Utrecht
(zuurstof tekort) na zijn eerste bezoek aan mijn ouders in Woerden, na hun trouwen. Hij heeft bij
hen nog het orgel gespeeld met als laatste lied: “Blijf bij mij Heer, want de avond is nabij”.
Hij stierf aan dichtgeslibde kransslagaderen. Zijn lever maakte teveel LDL cholesterol. Jan en ik
erfden die kwaal, maar met pillen is het nu een fluitje van een cent. Oom Rin trouwde rond 1940
en in mijn vroegste herinneringen woonde Oma met jullie moeder en tante Heinie in de
Hoofdgraaflandstraat 135. Je moeder had een paar keer verkering met een apostolosche jongen;
er zit in elk geval één van op een trouwfoto van tante Heinie, ik bedoel een foto gemaakt tijdens
de trouwdag (niet oom Henk dus....grijns). Tante Heinie trouwde meen ik in 1943 en ging met
óóm Henk bij Oma de hele 1ste verdieping bewonen. Jullie moeder had toen de zolderkamer voor
zover ik weet. Jullie vader kwam in die tijd nogal eens bij ons thuis omdat zijn vrouw was
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overleden en ik ging hem al gauw oom Jan noemen. Hij was geweldig goed in gymnastiek. Ik
weet helemaal niet of de ontmoeting tussen hem en tante Miep toevallig was of wellicht
gearrangeerd door mijn moeder. Wellicht hoopte ze dat oom Jan ook apostolisch zou worden. In
elk geval: ze vielen voor elkaar en aangezien oom Jan een compleet ingericht huis had was een
lange verlovingstijd geen optie. Van de problemen die rezen toen bleek dat oom Jan
gereformeerd was en bleef, weet ik niets.
Kerstmis 1944 vierden we bij oom Jan en tante Miep in de Brakenburgstraat. Een hachelijke
onderneming want papa was ondergedoken en oom Jan waarschijnlijk ook al lang. Alle
Nederlandse mannen die voorradig waren werden die hongerwinter - met Zuid Nederland al
bevrijd- opgepakt en voor de arbeidseinsatz naar Duitsland gebracht. Ik heb het een paar keer
zien gebeuren, zo‟n razzia. Ze hadden zelfs een kerstboompje en voor Jan en mij was er voor elk
een boekje, het mijne ging over olifanten. Ze hadden zelfs wat koekjes onvergetelijk. Rond die
tijd kwam oom Jan nog eens bij ons met een cadeau: een pot jam. Brood was er lang niet meer te
koop, maar we hadden toen wat tarwe wat mama met 2 buurvrouwen en een bakfiets ergens in
Noord Holland had geruild tegen kinderkleertjes. Dat maalde ze in een koffiemolen en zo kon je
brood bakken. Maar die pot jam ging in hoofdzaak op in meelpap en taptemelk, heerlijk!
Toen de oorlog voorbij was kon mijn vader niet terugkomen bij het geniebureau „Kenaupark‟.
Dat zat zo: Toen de oorlog begon bleven alle rijksambtenaren hun werk voortzetten op verzoek
van de regering in Londen, maar de leiding was duits. In het begin ging dat nog wel, maar op een
dag moest mijn vader met een collega naar Amsterdam om daar een huisontruiming te
controleren zodat alles netjes per trein naar Duitsland zou gaan. Daar aangekomen (bij dat huis)
kregen ze te maken met diverse buren die zeiden dat het huis van een joods gezin was wat was
gearresteerd. Na enig overleg werd besloten heel de inboedel over alle buren te verdelen, zodat
het gezin bij terugkeer alles kon terugkrijgen. Papa en zijn collega konden daarna niet meer naar
hun werk terug en Mama gaf hem als vermist op en kreeg van de gemeente een ondersteuning
van negen gulden per week. Hoe en wanneer oom Jan uit zijn werk verdween weet ik niet. Ik was
een jaar of zes en het was levensgevaarlijk als kinderen te veel wisten. Ik weet dus ook niet of en
hoe oom Jan bij de ondergrondse belandde. Er is mij nooit wat over verteld; ook ik heb nog
steeds onbeantwoorde vragen. Het onderduiken van papa en ook van oom Jan werd als ontslag
nemen aangemerkt en papa heeft over die jaren ook geen pensioen gehad. Begin juni 1946
solliciteerde hij bij de genie in Ede en raakte zo weer in zijn oude baan.
Vrij kort na de oorlog, 1947 vertrok jullie vader voor een oliemaatschappij naar Bangka in Ons
Indië. Jullie moeder had toen al twee keer een doodgeboren baby gehad en het probleem was
voor zover ik weet een veel te hoge bloeddruk. Tijdens afwezigheid van oom Jan werd ze in
Leiden aan haar rug geopereerd (geen idee hoe je zo een bloeddruk normaal krijgt). Papa en
mama hebben haar daar nog een keer bezocht. Reizen was nogal een gedoe in die tijd; (men
vervoerde mensen hoofdzakelijk in goederentreinen bij gebrek aan gewone treinen). Van oom Jan
kreeg ik een paar keer een kaart met prachtige postzegels erop van Beatrix, Irene en Margriet.
Banka was „ons‟ Indië. Intussen haalde tante Miep haar diploma kostuumnaaister, coupeuse, hoe
heet dat en wat was ze goed in kleding maken. Voor zover ik weet was oom Jan terug in
Nederland voor de „politionele acties‟ begonnen.
Voor jullie werden geboren logeerde ik nog een paar keer bij jullie ouders, vanuit Ede. Ik sliep
dan in het naaikamertje wat later bij de huiskamer werd getrokken. En toen kwam op 10 of 11
december ‟49 het telegram wat meldde: geboren Jeanette – alles goed. Wat waren we er blij mee.
Daarna logeerde ik nog een keer of wat hij jullie in de zomervakanties. Met 1-2 kindertjes in de
kinderwagen en brood en thee en hij in de lopend naar het Bloemendaalse strand. De boomwortels die op het fietspad door het asfalt groeiden. Een enkele auto op de weg, fietsers genoeg.
Samen lopen, pret maken met de kindertjes. Zo leuk, zo zonnig. Ik ben ook een dag met jullie
143

naar de duinen gewandeld. Piet was toen al geboren en we liepen op weg erheen langs de
zanderijvaart. Dat was zo‟n prachtige plek: het pad, het water en over het water was ergens een
frambozenkwekerij met zo‟n oud boerenhuis erbij. Paradijs voor mij toen we daar langs liepen.
Maar we hadden het over jullie ouders.
Er schiet me nog wat te binnen. Ik schat eind jaren dertig haalde meneer van Asperen (ook
apostolisch vanzelf) jullie moeder over om haar spaargeld te beleggen in obligaties (of hoe dat maar
heten mocht) in de Russische Spoorwegen of dergelijke zaken. Hij had zelf zijn spaargeld daar ook
belegd. Geen idee hoeveel geld tante Miep daar instak maar er bleek na de bevrijding niets van over te
zijn. Ik weet nog hoe erg mijn ouders dat voor haar vonden.

Toen jullie alledrie konden lopen en tante Miep in de keuken wasgoed op soort ging sorteren, was
Nettie er meteen bij en scheidde moeiteloos wol van katoen en sokken. Jullie moeder straalde:
“zo‟n handige meid al”. En jullie aten echte honing op brood, niet van die kunsthoning die mijn
moeder kocht. En dat Rinske een keer de trap op kwam scharrelen met een fietspomp even groot
als zijzelf, vergeet ik ook niet. Doodeng. Maar jullie klauterden wel dertig keer per dag die trap op
en af. Was het 21rood? Het enige gekleurde huisnummer wat ik ooit heb gezien. En Piet die van
buiten kwam de huiskamer in (balconkant) waar als je binnen kwam meteen links een kast was.
Hij deed de kast open, veegde in een vloeiende beweging al het speelgoed - wat op de onderste
plank lag - op de vloer, deed de kastdeur dicht en keek om zich heen en ging weer buiten spelen.
De Frans Hals reproducties aan de trapwanden die familie de Winter beneden, die haast al hun
voedsel rauw aten. Er was een keer een raar voorval. In onze straat in Haarlem woonde een
„apostool‟, een vrouw die Korlaar heette. Jan stond, ca 4 jaar oud op jullie balcon, zag die vrouw
beneden naar buiten komen en riep: „tante Korlaar‟. Het gekke was dat die vrouw inderdaad ook
Korlaar heette, geen familie van onze kennis en de naam was bepaald niet veel voorkomend.
Leni, Bram ook

Je gezichtsveld verruimen kan overal.

Mijn jeugdvakanties bracht ik grotendeels door op het Friese platteland bij familie. Vanuit onze
woonplaats Leiden fietsten mijn ouders en oudere broers (ik zat nog achterop) naar Amsterdam.
Daar lag de boot die ons naar (de) Lemmer voer. De familie stapte weer op de fiets om
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Nijeholtpade (een gehucht toen bij Wolvega) te bereiken. Daar woonden een oom en tante die
geen kinderen hadden. Wij waren daar altijd van harte welkom. Bij de (slappe) koffie ‟s morgens
kregen wij een groot stuk Friese koek van de echte bakker. Thuis kregen wij dat niet. Wij sliepen
op de zolder. De WC. was een houten hokje in een bijgebouw van de smederij van mijn oom. We
werden gewassen met regenwater uit de put buiten. Ons haar glansde door dat nog schone water
prachtig. Mijn oom was (hoef)smid van de omgeving. Er kwamen veel mensen. Iedereen kende
elkaar. Wij vonden de smederij een geheimzinnige en mooie ruimte. We hebben veel en vaak in
het vuur gestaard. Buiten besloeg mijn oom veel paarden. Deze mooie dieren waren lang niet
allemaal kalm als zij behandeld als zij behandeld werden. Wij hoorden dan minder fraaie woorden
uit zijn mond komen.
Ik had daar veel vakantievriendinnetjes. Wij konden goed met elkaar opschieten en speelden veel
buiten. Er was daar geen snelverkeer, zodat wij veilig op de weg spelletjes konden doen. Zowel in
Leiden als in Nijeholtpade was weinig speelgoed (oorlog men periode „herrijzend Nederland‟. Er
was toen ook bijna geen „duur spul‟. Je kende ‟t niet en miste ‟t niet. Je vermaakte je met een paar
knikkers, een tol en een springtouw. De dagen vlogen om in de vakantie. Verschil tussen
vriendinnen in Leiden en Nijholtpade voelde ik niet. Je merkte wel dat de school in Nijeholtpade
achter liep met onze school in Leiden. Wel begrijpelijk. In Leiden konden mijn ouders de school
voor hun kinderen kiezen (openbare opleidingsschool voor HBS en gymnasium). In Nijeholtpade
was maar één schooltje. Bijna ieder kind uit het gehucht ging daar naar toe. De bedoeling was dat
iedereen zoveel mogelijk mee zou komen. Het tempo was een stuk lager.
Mijn eerste fiets heb ik aan mijn oom te danken. Hij had de fiets van mijn oudste broer veranderd
in een meisjes rijwiel door de bovenste stang schuin naar beneden te plaatsen. Jarenlang heb ik op
deze eerste fiets gereden. Niemand heeft mij uitgelachen om deze vreemde fiets. Een bof dat
mijn oom smid was en dat ik niet meer achterop hoefde te zitten. Vanuit Nijeholtpade fietsten wij
vaak naar Noordwolde. Mijn opa was een „klein boertje‟ en al jong weduwnaar. Bij hem mocht
alles. Hij verwende ons enorm. Hij lachte altijd als mijn broers kattenkwaad hadden uitgehaald.
Met een lange platte kar achter zijn paard reed hij zo hard en hobbelig mogelijk door het land.
Voor ons een mooi avontuur. Dat deed hem zoveel plezier. Als wij bij hem bleven logeren
maakte hij voor ons rijstepap voordat we naar bed gingen. De boerenmelk smaakte ons prima,
kregen wij niet in Leiden. En wat was het mooi stil rondom zijn boerderij. Lekkere frisse lucht en
‟t geduld dat opa had met zijn kleinkinderen zit in mijn geheugen opgeborgen. Als wij weer terug
waren in Leiden waar wij op het slachthuis woonden, moesten we wel wennen aan het lawaai.
Wij voelden ons blij dat wij met deze (toch wel) verschillende werelden mochten kennismaken.
Toen ik op 21-jarige leeftijd van Leiden naar de grote stad Amsterdam verhuisde en op kamers
ging wonen kwam ik in een „andere‟ wereld terecht. Wat een levendige stad, wat veel soorten
mensen, veel cultuur en andere levenswijzen. De mensen waren „losser‟,minder opvallend naar
anderen kijkend. Ook veel humor. De Albert Cuypmarkt met z‟n diversiteit aan kopers (toen al
Surinamers en de gastarbeiders), maar ook aan groenten en fruit uit het buitenland, was een beeld
van verdraagzaamheid, gezelligheid en humor. Ik heb daar nooit een ruzie meegemaakt. Behalve
het vrolijke uitgaanslevenwaren er ook op vele plaatsen discussies over velerlei onderwerpen. Je
had de gelegenheid je mening te ventileren, bij te stellen, te verruimen of te veranderen. Je kon
van alles „proeven‟ en daar van leren. Ook door mijn werk – vooral bij Het Parool – maakte je
kennis met vraagstukken waar je meer van wilde weten.
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Een huisje [bouwen] op het platteland is wel wat anders dan [een woonboot] in Amsterdam

Ik woonde op kamers zonder balkon en tuintje. Dat was ik in Leiden bij mijn ouders niet
gewend. Na een aantal jaren kreeg ik het gevoel dat ik ook meer buiten wilde zijn, op een eigen
plekje. Mijn ouders die na de pensionering van mijn vader waren teruggekeerd naar hun
geboortegrond Friesland zagen tijdens hun fietstochten een koloniehuisje in Willemsoord te koop
staan. Er was nog geen aardgas en riolering, maar voor de weekenden en vakanties leek mij dit
een mooie oplossing. Het was heerlijk om in gezondere lucht te leven, stille weg waar nog geen
campings waren en een niet zo grote boerderij tegenover mij. Ik genoot ervan, het weekend vloog
om, de vakanties hier ook.
De afwisseling Amsterdam en Willemsoord beviel mij uitstekend. Het levendige Amsterdam en
het rustige platteland pasten bij mij. Eigenlijk had ik dat in mijn jeugd ook al beleefd, hoewel je
Leiden (vroeger) niet echt een stad vond. Door je bescheiden en open naar buren en kennissen
op te stellen, leerde je de waarde van de plattelandsbevolking waarderen. En ook door radio,
televisie en andere moderne media kon iedereen zien wat er op de wereld gebeurde. Het gaan
naar het platteland kwam steeds meer in. Veel nieuwe wijken werden gebouwd waardoor de rust,
stilte en speelgelegenheid voor kinderen verdween.
Toen ik in 1995 met de VUT ging heb ik geen enkele twijfel gevoeld waar ik nu zou gaan wonen.
Ik wilde rust, minder hektiek, langzamer tempo en dagelijks genieten van de natuur. Ik voelde mij
„thuis‟ in mijn huisje en kreeg een goede band met de buren. Voor het culturele leven zijn
Steenwijk, Zwolle en Groningen ook de moeite waard. Ook het platteland is toegegroeid naar de
moderne tijd, helaas ook al qua criminaliteit.
Ik denk dat de verschillende leefwijzen van stad en platteland vroeger veel groter waren.
Vooruitstrevender in de stad en behoudender op het platteland. De bevolking is meer gemengd
nu. Import en export zullen voor elkaars opvattingen open moeten staan. Een beetje aanpassen
aan elkaars levenshouding, minder vooroordelen over het „onbekende‟ hebben. De stilte van
vroeger in Nederland is bijna niet meer te vinden en zal ook niet meer terugkomen, maar door
ons gezichtsveld tegenover andere mensen met niet de zelfde opvattingen en gedragingen kunnen
wij misschien wel de stilte in onszelf (terug)vinden. Alles hoeft toch niet hetzelfde te zijn of te
blijven, verschillen kunnen juist zeer boeiend zijn!
Tante Bep, oktober 2009.

Boer Blauw vertelt: bevroren lammetje.

Het was de 1e week januari – al enkele jaren terug. In de daaraan voorafgaande zomer hielden we
op een perceel jong grasland – tusschen spoorlijn Alkmaar-Hoorn en Volkstuin “Groene Waert”
– 90 ram lammeren, die geboren waren dat voorjaar Maart/April. Daarnaast graasden ±20
fokschapen, die door een sloot en een gaashek van 1 meter hoog waren gescheiden.
Hoewel de bronst bij schapen als regel niet voor ongeveer half september begint en de rammen
van geboren Maart/April ook als regel niet voor september geslachtsrijp zijn, wist ik dat er begin
augustus toch een ram over het hek en de sloot was gesprongen en een bezoek had gebracht aan
146

de buurschapen. Natuur is nu eenmaal moeilijk tegen te houden en er blijven ook altijd
uitzonderingen. Ik wist dus ook dat het mogelijk kon zijn dat er een schaap begin januari zou
jongen. Toen ik die betreffende januaridag tegen donker m‟n inspectie hield, viel het me op dat
een schaap neiging vertoonde zich af te zonderen van het koppel. Hoewel ze er niet duidelijk
naar tekende, realiseerde ik me dat de mogelijkheid niet helemaal uitgesloten was, dat ze zou
jongen. En omdat ik daar niet helemaal gerust over was, ging ik die avond om 22.00 uur nog eens
op controle uit.
Ook toen was er nog niets aan de hand. Toch sliep ik niet helemaal rustig en toog ‟s nachts 1.30
uur nogmaals naar het land. Het was tamelijk vriezend weer - zo‟n 7 a 8 ºC onder nul – en het
koppel liep op het 3de perceel ± 600 meter het land in. Tot m‟n vreselijke ontzetting vond ik
daar 2 flinke voldragen geheel bevroren lammeren. Toen kon ik wel janken – juist door
schuldgevoel – en zeer teleurgesteld en ontdaan liep ik naar huis, huiverend van de vrieskou. Bij
het passeren van de tusschendam, ontdekte ik een oude plastic kunstmestzak. Ik ben toen weer
terug gelopen om de bevroren lammetjes mee te nemen want die konden daar toch niet blijven
liggen. Toen ik zoo steenkoud naar huis liep dacht ik een heel zacht geluid te horen uit de plastic
zak. “Zou...? Nee, dat kon toch niet!?”
Toch begon ik al harder te lopen. Verbeeldde me weer een geluidje te horen? Ik wist dat sterk
onderkoeld leven niet beslist dood behoefde te zijn. Bij huis begon ik al te roepen “Moes! Moes!
(Zoo noem ik m‟n vrouw altijd), direct helpen!”
En toen: lam op het aanrecht, ongeveer 20 seconden alsmaar omkerend onder de hete kraan en
dan mijn vrouw met droge doeken afwrijven. En ik het andere lam – beurt om beurt – onder de
hete kraan. “Eigenlijk”, dacht ik, “tegen beter weten in”.
Toch begonnen wij langzaam aan succes te krijgen – zelfs ook met het tweede lam. Na een
inspanning van minstens een uur konden we zeggen dat het wonder was volbracht. We maakten
toen een kleine afzetting tegen de verwarming op ons kantoortje, nadat we met de zuigflesch wat
melk hadden gegeven. Maar .... hoe zou het verder gaan? ‟s Morgens vroeg het moederschaap uit
het land gehaald en provisorisch een hok gemaakt in ons biljartzaaltje en daar het stel in. De kans
dat de moeder haar lammetjes nog zou accepteren was wel heel klein. Vooral ook omdat de
„moedergeur‟ door het wasschen met heet water vrijwel weg was. Toch lukte ook dat, na wat
aarzeling, volledig. Minstens vier dagen hebben ze in ons biljartzaaltje gebivakkeerd. Het heeft
ons een heerlijk gevoel gegeven
Boer Blauw Heerhugowaard.

Overpeinzingen vijftien jaar na het eindexamen.
“Weet je, Annètje, jouw Francientje kan een geleerde vrouw worden, goddank! “We krijgen in
Amsterdam een Hoogere Burgerschool voor meisjes”. Alsdus Leedeboer in “De Klop op de
deur”, anno 1872. En in het stukje, dat dan volgt, staan twee gedachtegangen tegenover elkaar: de
opvatting, dat de emancipatie de meisjes en de hele wereld bederft, en die, dat het goed is, dat de
vrouw nu ook krijgt, wat eerst alleen voor den man was.
Thans herdenken wij het tachtigjarig bestaan van diezelfde school, waarvan wij ook leerlingen zijn
geweest. Wat zijn onze gedachten daarbij? Vooreerst komen er herinneringen naar boven, talloze,
voor wie er vijf jaar heen zijn gegaan. Het zijn herinneringen aan het gebouw zelf, aan de
docenten en hun vakken, aan de klasgenoten, aan de repetities, die mijn persoonlijk het
schoolgaan zeer beslist niet maakten tot de onbezorgdste tijd, maar die toch ook niet konden
verhinderen, dat het een goede tijd werd. Een rijke tijd. Ik denk wel eens: eigenlijk ga je te jong
naar school, d.w.z. voor veel dingen is je belangstelling nog niet ontwaakt, maar je leert, wat je
wordt voorgezet. En je vergeet de finesses ook weer vrij gauw, maar toch, je weet het bestaan van
die dingen, en je weet de weg, om je er later eventueel meer in te verdiepen. Zo krijg ik nu pas
belangstelling voor de natuurwetenschappen. Ook overpeins ik wel eens, hoe wonderlijk het
soms loopt; de vakken, die je op school het mooiste vond, vergezellen je vaak het minst door het
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leven, en je vakken waar je op school het minst voor voelde, wat bèn je later soms blij, dat je er
iets van weet. Het laatste is bij mijn het geval met handenarbeid en wiskunde. Het eerste vak
kwam mij zo uitstekend van pas bij de leiding van jeugdclubs en thans bij reclametekenen, het
tweede o.a. bij het naaien. Nu moet U niet denken, dat ik bij het maken van broeken voor onze
jongens de stelling van Pythagoras gebruik, maar ik besef, dat meetkunde óók je
voorstellingsvermogen scherpt. En is het soms óók niet fijn, als je een jeugdige beoefenaar van de
wiskunde die bij je aanklopt om hulp, ook kunt helpen? Van de herinneringen kwam ik al tot
overpeinzingen, en de : is het goed, dat de meisjes zijn gaan leren? Was de oprichting van o.a. ,
Middelbare Meisjesscholen goed? Of hééft de emancipatie de wereld bedorven, zoals “van
Dugten”voorpelt in hetzelfde aangehaalde boek? Het is met de emancipatie als met de meeste
zaken; er dingen uit voortgevloeid, die niet goed te noemen zijn. Maar is het om de gevolgen de
zaak zelf te veroordelen? Misschien verbaast het U wel, dat ik nog stilsta bij de emancipatie,
terwijl U die als vanzelfsprekend, als goed beschouwt, als iets van het verleden. Ik sta er
misschien ook temeer hierom bij stil, omdat ik woon in een van die omgevingen (Oost –
Friesland), waar men van het leren van meisjes nòg niet zoveel moet hebben, waar men graag
zegt: “Als een meisje de huishouding maar kan doen, en goed kan naaien, dan is het in orde”.
Men denkt dan niet eens aan de mogelijkheid, dat een meisje niet zal trouwen. En, al is het nòg
zo waar, dat vaardigheid in de huishoudelijke vakken voor een huisvrouw onmisbaar is, evenzeer
is het waar, dat de ontwikkeling van de geest zo iemand nog rijker zal maken. Denk alleen al aan
de mogelijkheden, die dit geeft bij de opvoeding van kinderen. Iemand, die alleen maar de
techniek van naaien, koken enz. machtig is, ziet het leven tenslotte allen opgaan in werken, eten,
slapen, praten over nieuwtjes, andere mensen en kleren. Nu weet ik ook wel, en ik heb hen ook
wel ontmoet, dat er vrouwen zijn (en ook mannen), die bezitten, wat velen met verstandelijke
ontwikkeling nog missen, en dat is: wijsheid. Dat is nog wat anders dan verstandelijke
ontwikkeling, het is méér. Er zijn heel eenvoudige mensen, die een bezonkenheid bezitten,
mensen, met wie je direct in een diep gesprek bent, waarbij je hun gebrek aan schoolkennis niet
merkt. Integendeel, zij zetten je aan het denken, het zijn mensen, tegen wie je kunt opzien, om
hun standvastigheid, hun helder verstand, hun milde oordeel, en hun wijze levensbeschouwing.
En tòch, ik weet het zeker, omdat ik het hen ook wel eens heb horen uitspreken: toch hadden zij
gráág meer geleerd, en voelen zij het als een gemis, dat die mogelijkheid hun niet te deel is
gevallen. Daarom: wij mogen onszelf er nooit méér om achten, dat wij hebben mogen leren, wij
mogen er alleen maar dankbaar voor zijn. En ook mag ontwikkeling van de geest nooit inhouden:
neerzien op werken met de handen. Helaas is dat maar al te vaak zo. Wij zijn pas werkelijk een
geheel met handen en geest. Daarom zweeft mij als ideaal voor ogen: de allround mens, die,
ontwikkeld naar de geest, werkend, dienend, in de wereld staat, bereid ALLE werk te verrichten,
dat zijn hand vindt om te doen. In de practijk van zo‟n leven kan verstand verdiept worden tot
wijsheid. “Geleerde vrouwen”dat is eigenlijk een akelig woord. Wij willen er voor in de plaats
stellen “vrouwen, die geleerd hebben, met ontwikkeling”. En zei “Leedeboer”het met spot, wij
zeggen het in ernst: “Goddank, de vrouwen van tegenwoordig kunnen ontwikkeling meekrijgen”.
Zo was de oprichting van de Hogere Burgerschool voor meisjes in 1872 een goed ding.
Surhuisterveen (Fr.) 4 October 1952. Hilda Schiere-Leyns.
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Enkele pagina‟s uit een boekje geschreven door Boer Koekoek, woonachtig aan de Bovenweg in Bennekom

Boven de aarde de hemel, overpeinzingen van een veehouder in vlak land.
Gedachtes zijn in essentie vaak onbeschrijfbaar dieper dan papier toelaat. Van jezelf, maar zeker van
anderen. Toch heb ik de euvele moed genomen om gedachtes aan dit papier toe te vertrouwen, die ik aan
mijn vader heb toegeschreven. Niet als letterlijke weergave van de werkelijkheid, wat dat ook wezen moge,
maar uiteindelijk als stijlmiddel om de sfeer te tekenen van een gebied, een familie in een recent
tijdsgewricht.
Jan de Wit jr.
Zomer 1990, een veldleeuwerik zingt z‟n hoogste lied. Jan de Wit (sr) staart over het vlakke
polderland. Wat is het hier toch mooi gras met vooral zwartbonte koeien, her en der wat
elzenbosjes en inmiddels grote berken die met de ruilverkaveling zijn aangeplant, nog enkele
restanten van rijen knotwilgen die vroeger zoveel vaker voorkwamen in deze waard. Eigenlijk zijn
er toen teveel bomen en bosjes aangeplant; nu kun je niet meer zo ver kijken. Daarom houdt hij
ook zo van de Alblasserwaard: vlak, wijdse vergezichten met bebouwing en een veelheid aan
kerktorens aan de horizon. Engel, z‟n vrouw, wil steeds een hoop planten in de vensterbank.
Stom, dan woon je in de polder en kun je nog niet zien wie er op de weg langs rijdt. Alsof je nog
in de oude boerderij woont met de kamer bijna in de dijk gebouwd. De laatste jaren is hij ook
weleens op vakantie naar het buitenland geweest. Best gezellig meestal, maar al die bergen en
bossen overal, dan kun je niet van je af kijken. Nee, uiteindelijk gaat er niets boven het Hollandse
platteland.
In de verte zie je ook de oprukkende bebouwing, flats en schoorstenen. Eigenlijk is Giessendam
al jaren geen plattelandsdorp meer, maar deel van de Randstad. Zeker met de hoeveelheid
„import‟ die er nu woont is er best veel veranderd. De PvdA is ook hier een grote partij geworden
naast SGP, GPV en CDA. De kerkgang loopt terug en de zondagsrust is zeker niet heilig meer.
Niet dat Jan tegen alle nieuwe dingen is, zeker niet. Ouderlingen van de Gereformeerde
Bondskerk hebben hem bijvoorbeeld wel eens toegesproken toen Engel en hij een TV hadden
gekocht, ergens eind jaren zestig. Maar denk niet dat hij, Jan, zo schijnheilig was als sommige
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anderen om de TV ergens achter een kleedje te verstoppen. Bovendien, hij keek graag naar
voetbal en schaatsen, ook als dat op zondag was. En dat je op zondag niet mocht fietsen of auto
rijden vond hij flauwekul. Moet je tegenwoordig trouwens eens zien: de zwaarste kerkgemeentes
lijken de grootste parkeerterreinen te moeten hebben.
Zo ook de verplaatsing van de boerderij in ‟72 in het kader van de ruilverkaveling. Nieuwlichterij
volgens buurboeren die nergens toe kon leiden. Op die gronden in „broek‟4 kon je nooit goed
boeren, dat was armoe. Geen gemakkelijke beslissing overigens: een nieuw huis bouwen, een
ligboxenstal en tegelijkertijd zo ongeveer verdubbelen in oppervlak. Een investering met alles
erop en eraan die hem niet gemakkelijk af ging: sindsdien drinkt hij elke avond toch wel één of
meer glaasjes brandewijn om de slaap te vatten. Maar achteraf is het een prima zet geweest:
begonnen als pachtboer met een paar koeien van de familie bij hun trouwen, heeft hij samen met
Engel toch een mooi bedrijf opgebouwd. Ruim 30 ha eigendom, meer dan 80 koeien die goed
melk geven; een bedrijf waar Teus, de oudste zoon, goed mee verder kan. Nee, dat ouderwetse
modderen heeft Jan nooit geromantiseerd. Keihard werken was het. 10-15 koeien melken met de
hand, uitmesten en hooien voor een flink deel met de hand. En hoeveel kilometers sloot had hij
in z‟n leven al niet met de hand uitgebaggerd? Nee, blij dat er machines zijn om al dat werk te
doen. Blij ook dat hij niet meer zoals pa s‟ winters de Biesbosch in hoefde om geld bij te
verdienen als griendwerker.

De Biesbosch waar Jan sr. Ging werken, met het beroemde „onderduikers‟ bruggetjes, en met vleesvee dat nu o.a.
ingezet wordt voor natuurbeheer

Nog een paar jaar, dan is Jan vijfenzestig. De boerderij helemaal overdoen aan Teus, tja, daar
heeft hij wel zorgen over. Niet alleen gaat Teus al jaren niet meer naar de kerk, hij is ook een
sloddervos die steeds iets anders in z‟n hoofd haalt. Eerst dat nozem-gedoe met lang haar,
brommers, cafés en wilde muziek; toen droomde hij van cowboys en ruige natuur, las boeken
over zelfvoorzienende landbouw van de Kleine Aarde en wilde emigreren naar Canada of
Brazilië. Daar heeft Jan hem vanaf gehouden met de mededeling dat Teus dan later niet meer
hoefde terug te komen om de boerderij alsnog over te nemen. Hoewel, het heeft waarschijnlijk
ook geholpen dat Henny niet wilde. Jan heeft zo z‟n twijfels gehad over de vrouw die Teus had
gekozen, eentje uit een katholiek nest, niks met boeren, maar wat betreft emigreren heeft ze in
ieder geval wel een goede invloed op Teus gehad.
De laatste jaren heeft Teus het steeds vaker over biologische landbouw. Dat hij op die manier wil
boeren en dat daar ook nog iets mee te verdienen valt. Moet je nagaan: niet meer mogen spuiten
tegen stekels en geen kunstmest meer gebruiken, dat wordt toch een rauwe boel. Onderzoekers
mogen dan wel zeggen dat er vanuit het veen veel stikstof wordt geleverd, maar als je op deze
grond niet bemest, dan heb je ook niks; ja, stekels, heermoes en schapenzuring, dat kun je krijgen.
Natuurlijk waren die mestgiften tot 500 kg N per hectare van die fanatieke boeren dwaasheid,
daar heeft hij ook nooit aan meegedaan. Het ergerlijkste is: een paar boeren die eerst met een
grote mond riepen dat je meer moest strooien voor een goeie opbrengst, zijn nu pleitbezorger
van “een milieuvriendelijke landbouw”. Daar kan Jan zich zo aan storen.
Lager gelegen graslanden op ruim anderhalve kilometer van het oude bebouwingslint, die hoofdzakelijk als
hooiland werden gebruikt. Mede door de afstand werden ze ook veel minder bemest en omdat ze verder van de
rivier afliggen is het kleidek bovenop het veen veel minder dik dan dichterbij de oude boerderijen.
4
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Zoon Jan, de jongste, is ook door dat milieugedoe geraakt. Jammer, want dat was een slimme, een
denker. Vroeger had opoe de Wit nog eens gezegd dat Jantje misschien wel dominee kon worden,
maar uiteindelijk ging Jan junior naar Wageningen, fokkerij studeren. En ondanks het wonen in
barakken en feest vieren was het toch best een jongen waar nog wel iets van te verwachten was.
Maar na een jaar werd het opeens Tropische Veehouderij wat hij studeerde, de wereld verbeteren,
een jaar stage lopen in de binnenlanden van West-Afrika. Wat leer je daar nou? En brieven
schrijven naar z‟n ouders over armoede, markt, geld en rechtvaardigheid, alsof zij het zo verkeerd
hadden gedaan! Gelukkig heeft hij nu wel een baan bij de Universiteit gekregen en laatst zowaar
nog een stuk over fokkerij geschreven in de „Veeteelt‟,. Dus misschien dat het nog wat wordt met
hem.
Voorjaar 1998, het regent weer eens. Jan loopt s‟avonds laat nog door de stal. Dat „afvoeren‟
vindt hij heerlijk, rustig, even naar de koeien kijken. De koeien moeten temets naar buiten maar
het is nog veel te nat. Gisteravond heeft hij zich weer vreselijk opgewonden tijdens een
verjaardagsfeestje van z‟n dochter. Gezellig in een grote kring, een beetje kletsen daar houdt Jan
wel van, zeker als hij een brandenwijntje op heeft. Maar op een gegeven moment kroop Jan jr.
naast Teus op de bank en praatte zo zachtjes dat hij, Jan, het niet eens kon horen, ook al zat hij
maar 4 stoelen verder. Ze hadden het samen vast weer over de biologische landbouw, fokken met
eigen stieren, het milieu. Dan wil hij meepraten, eens flink discussiëren over al die
onbezonnenheid; ze kunnen nog wat leren van hem met zijn jaren levenservaring. Maar het lukt
niet, hij kan het niet verstaan en voelt zich buitengesloten door z‟n zoons.
Jan jr. werkt sinds een paar jaar bij een milieuclub, het Waterpakt of zoiets. Wat hij daar precies
doet weet Jan eigenlijk niet. Ja, hij zit weleens aan tafel bij Jan Pronk, schrijft brieven en moet op
bijeenkomsten weleens wat vertellen namens de milieubeweging. Maar wat hij nou precies doet?
Iets met zich in zetten voor het water van het IJsselmeer en de Waddenzee. Best hoor, want het
zijn mooie weidse gebieden. Dat de Waddenzee het enige echte natuurgebied van Nederland zou
zijn, daar wordt Jan niet echt warm van, maar hij houdt wel van de eindeloze vertes waar je de
zon kan zien wegzinken in het rimpelende water of donkere wolken zien langs razen over de
woeste golven. En van de rust. Meeuwen, scholeksters, Jan kent niet zoveel vogels bij naam, maar
kan er wel van genieten.
Die milieubeschermers schieten wel door met hun verzet tegen olieboringen of dat geklets over
mest die geïnjecteerd moet worden. Jan vermoedt zelfs dat junior iets van doen heeft met de
„nitraatrichtlijn‟ en de dreiging dat Brussel straks de hoeveelheid dierlijke mest die op een hectare
wordt uitgereden gaat beperken. Moet je nagaan: straks moet ook een melkveehouder betalen om
z‟n mest af te zetten! Varkenshouders moeten dat al. Ok, dat zijn eigenlijk ook bouwvakkers die
teveel stallen voor zichzelf hebben gebouwd, maar toch.
Voorjaar 2001, Jan voelt z‟n einde naderen. Hij ligt nu almaanden in het ziekenhuis; een uit de
hand gelopen operatie aan z‟n long vanwege longkanker. Hij haat het hier. Afhankelijk te zijn van
anderen, ook al zijn het nog zulke leuke zusters. Niks zelf te kunnen, niet eens meer een sigaret
mogen roken. Overgeleverd te zijn aan anderen, niet meer kunnen melken op de boerderij,
nutteloos en anderen tot last te zijn, dat is niks voor hem. Daarom wilde Jan ook nooit naar het
ziekenhuis. Niet vanwege de klets dat het moderne ziekenhuisgebeuren tegen de wil van de Here
in gaat. De Here geeft en de Here neemt, maar je mag best gebruik maken van de dingen die
door Gods hulp uitgevonden zijn. Hoewel, ga je met reanimeren niet een stap te ver?
Verschrikkelijk vond Jan het, gereanimeerd te worden; eigenlijk wil hij dood, maar dat mag hij
niet denken. Binnenkort eens met Henk of Jan jr. erover praten.
Dat is het enige voordeel van zo lang aan het ziekenbed gekluisterd zijn: er is tijd om rustig te
praten. Met Engel, met de kinderen, altijd is er wel iemand, ook „s nachts, want dan is hij zo bang.
Vooral voor die rare dromen, niet zozeer voor wat komen gaat. Hoewel praten, het is vaak vooral
luisteren naar verhalen van hen, want veel zeggen lukt meestal niet. De verhalen van Jan jr. zijn
veranderd: hij praat weer met passie over boeren sinds hij bij het Louis Bolk werkt. Laatst nog
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kwam hij hier ‟s avonds langs in het ziekenhuis, een tas vol kado‟s die hij bij zijn afscheid van het
Waterpakt had gekregen, blijkbaar werd hij gewaardeerd want hij had al meer moois gekregen.
Maar vooral pratend over wat hij die middag had gedaan met een grasproef bij Teunis Jacob Slob;
over veehouders die teveel met grote, mooie verhalen bezig zijn en niet zien dat met een uurtje
eerder kuilen of een week eerder maaien soms veel meer te winnen valt; over een fokker die het
voeren zo in de vingers heeft dat geen van z‟n Belgische Blauwe-kruisingen met een keizersnee
gehaald hoefde te worden. Mooi dat het boerenbloed toch in hem zit. De boerderij, ach, Jan
moet het los laten; ze moeten het zonder hem maar zien te redden.
Jan de Wit
Het is stil op het meer.
Een zeilboot glijdt langs
De schipper groet
De wind in de zeilen.
Janke van der Herberg

Van Smilde naar Wageningen
Hoe kom je van de Smilde in Wageningen? Zo gesteld suggereert de vraag dat dit een bijzondere
reis door het leven is. In zekere opzichte is het dat wel, in andere niet. Om met dat laatste te
beginnen: ik ben van alle Smildenaren niet de enige die deze „reis‟ ondernomen heeft. Destijds
waren er mij al twee voorgegaan –en misschien zijn er ettelijke gevolgd, maar daar heb ik geen
informatie over.
Wat was er dan wel bijzonder? Eerst wat over Smilde in die tijd. De tijd van, ongeveer 1963-1964.
In die dagen moesten de beslissingen worden genomen die ten grondslag liggen aan mijn schoolen werkcarrière. De gemeenschap op de Smilde („op de‟ luidt de uitdrukking) was in de paar
honderd jaar oude historie van de veenkolonie in drie geografisch bepaalde eenheden uit elkaar
gegroeid: van zuid naar noor eerst de Hoger- of de Olde Smilde, dan Smilde, ook wel Midden- of
Hijkersmilde en het noordelijkst en jongst de Bovensmilde. De drie kerkdorpen hadden belangrijke
gemeenschappelijke karakteristieken. Ten eerste: het dialect. Dit dialect is anders dan dat in de
omliggende Drentse - en Friese gemeenten. Pas in de negentiger jaren van de vorige eeuw kwam ik
er via een tv-uitzending toevallig achter dat er grote overeenkomst bestaat met het dialect in
Oldeberkoop en omstreken. Toen bij het afgraven van het hoogveen de Smilde bevolkt werd waren
lieden uit deze streek kennelijk dominant genoeg om hun spraak tot het Smilleger dialect te laten
uitgroeien. Een andere overeenkomst tussen kerkdorpen was de opsplitsing van de bevolking in
Gereformeerden, Hervormden en Openbaren. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren de
Gereformeerden verder opgesplitst in ‟synodalen‟ en „artikel 31‟. Elk van deze zuilen had eigen
kerken (de openbaren het voetbalveld) en lagere scholen (hoewel op de Olde Smilde hervormden
en gereformeerden noodgedwongen samen een christelijk nationale school in de benen moesten
zien te houden). De „arme‟ artikel 31-ers moesten of kiezen uit een school van een andere zuil of
hun kinderen naar Assen sturen. Dwars over de zuilen liep een andere, minder duidelijke indeling
van de bevolking in sociale klassen. Er was een zekere hogere klasse van ambtenaren, onderwijzers,
sommige middenstanders, ondernemers en grote boeren. Daarnaast was er een groep „gewone‟
boeren en tot slot mensen zonder eigen bedrijf of status: arbeiders van allerlei soort. Boeren
vormden (denk ik) het hart van het bestuur van de samenleving: ze bevolkten kerkenraden en
schoolbesturen. Wat de gemeenteraad betreft: daar ben ik minder zeker van (werd misschien ook
als minder belangrijk gezien).
Onze hele familie was boer, met uitzondering van een aangetrouwde oom die buschauffeur was in
noord Overijssel en een oom die geëmigreerd was naar de Betuwe en daar bij een boer werkte
totdat hij uiteindelijk ambtenaar werd in Wageningen. Geboren zijnde uit de dominante groep (met
een vader die in plaatselijke besturen een hoofdrol vervulde) zou je kunnen denken dat „de weg
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omhoog‟ gemakkelijk ingeslagen zou kunnen worden. Toch was dat niet zonder omwegen het
geval.
De ragfijne indeling in klassen uitte zich op het lagere-schoolplein ook in groepen kinderen die wel
of niet, c.q. minder met elkaar speelden en bij elkaar thuis over de vloer kwamen. De indelingen
waren weliswaar diffuus en ongeschreven, maar ze waren er wel. Ik weet dat ik toen al het besef had
dat er kinderen waren die „anders/hoger‟ waren dan wij en waar wij niet bij hoorden. De keuze
voor de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) in plaats van lager beroepsonderwijs was geen groot
discussiepunt meer: de na-oorlogse veranderingen hadden kennelijk bij de generatie van onze
ouders het besef doen groeien dat er onvoldoende plaats was in de landbouw en dat „doorleren‟
verstandig was. De plaatselijke Gereformeerde bestuurders waren dan ook mans genoeg om de van
oorsprong hervormde vereniging en school voor de ULO „open te breken‟ en een algemeenchristelijke basis te geven (met mijn vader als eerste Gereformeerde voorzitter van het bestuur –
maar hij zag dat zeker niet als een overwinning).
=Ongeveer in de derde klas van de ULO moest er weer gekozen worden: ULO-A of ULO-B,
waarbij je bij „A‟ geloof ik nog kon kiezen voor „met wiskunde‟ en/of „met middenstandsdiploma‟.
Dat laatste en boekhouden leken me helemaal niks. „B‟ kreeg extra lessen in Bèta-vakken. Waarom
ik dat gekozen heb weet ik niet meer precies. Afkeer van boekhouden speelde een rol, redelijk
goede schoolprestaties ook en daarnaast had ik wel eens wat gelezen over landbouwopleidingen en
vereiste vooropleidingen - en dan werd ULO-B veel genoemd. Overigens herinner ik mij de extra
B-lessen in een kleine groep als de prettigste uit mijn schoolcarrière. Door de extra lessen was ik
dan in plaats van half drie ‟s middags „pas‟ half vijf of zo klaar met „leren‟ en ging dan vaak de
koeien vast doen. Voorjaar 1964 moest er voor vervolgopleidingen worden gekozen. Dat was een
lastige periode. Ik weet nog dat ik getest ben. Mijn moeder schijnt ooit aan de moeder van een
vriend gezegd te hebben dat ze verdrietig was over het feit dat de „testafnemers‟ te kennen hadden
gegeven dat ik nergens speciaal voor deugde. Achteraf vind ik het wel opmerkelijk dat zowel mijn
ouders als ik nooit gedacht hebben om te stoppen met ULO-B en meteen te gaan werken.
Uiteindelijk zou de keuze dan Middelbare Landbouwschool worden. Er was een christelijk
exemplaar in Hoogeveen. Mijn directe vrienden gingen daar ook heen.
In die zomer van (1964)kwamen leraren van die school bij de nieuw-aangemelde leerlingen langs
ook kennis te maken. (Stel je dat eens voor in 2010 – ze kwamen nog wel met z‟n tweeën
ook).Vooropleiding, diploma‟s, cijfers en verwachtingen kwamen ter sprake en het duurde geen
kwartier of de leraren zeiden: “Je moet niet naar onze school komen! Waarom ga je niet naar de
HBS of naar een Hogere Landbouwschool?”. Ik wist al precies waar zulke scholen stonden. In de
beroemde „Landbouwgids‟ stonden overzichten van landbouwopleidingen. In Ede stond een
christelijk exemplaar van de CBTB, de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond. Ik weet niet meer
zo duidelijk of ik de Middelbare Landbouwschool als definitief eindpunt zag of niet. Ik wist in elk
geval van de ‟doorstroomweg‟ van middelbaar naar hoger onderwijs en had een zekere
belangstelling voor de Bosbouw- en cultuurtechnische school van de Heidemaatschappij in Velp.
Waarom dan niet direct naar een hogere school? Misschien was het de afstand tot Ede (het zou wel
een christelijk exemplaar moeten worden), misschien vanwege het ook wat ongebruikelijke van zo‟n
stap, ondanks dat een andere boerenzoon uit Smilde wel op die school zat (maar dat was iemand uit
een andere groep). Hoe dan ook toen de leraren vertrokken waren heeft het verdere proces niet
heel veel tijd gekost. Mijn vader vroeg: „Moet ik het in orde maken dat je naar de HBS in Assen
gaat?‟ Dat wilde ik niet, gelet op wie naar een HBS gingen.
Getweeën trokken we met de trein naar Ede. We zagen de school die in barakken was gehuisvest en
hoorden over de toelatingseisen. Ik zou een verslag van onze boerderij moeten schrijven en een
leraar zou op „praktijkbezoek‟ komen. Mijn vader was enthousiast: “Ede dus”. Met mijn moeder
naar Assen een weekendtas en extra kleren kopen. Aanvragen van een beurs. Eind augustus zou ik
vertrekken. De laatste zaterdag waren we nog bezig om een korenmijt (een „bult‟ zeiden wij) te
maken achter de boerderij. Op een gegeven moment toen de punt bijna af was -en de ruimte te
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klein geworden was om met meerdere personen tegelijk te werken- zei mijn vader: „Ga jij er nu
maar af en douchen‟. Ik prikte de vork in de mijt en weet nog dat ik dacht: “dit werk doe ik dan vast
nooit meer”. Dit is juist gebleken, niet alleen omdat ik niet zoveel meer op boerderijen zou werken,
maar vooral omdat de maaidorser in die jaren in de Nederlandse graanteelt stormenderhand de
graanmaaier-zelfbinder en de stationaire dorsmachine begon te vervangen. Er werden geen schoven
meer gemaakt en „ingehaald‟ (in de schuur opgeslagen) of „aan de bult‟ gezet.

Back to the roots

De volgende maandagmorgen vertrok ik. De emoties van mijn moeder bij het afscheid maakten
grote indruk op mij. Daar ging ik, net 16 jaar alleen met de trein naar Ede (acht gulden en twintig
cent– geloof ik). Eerst naar de school. Mijn verslag inleveren en een „intake gesprek‟ maar dat heette
toen vast niet zo. Ik weet nog hoe ik onder de indruk was en dacht „waarom wilde ik hier naar toe?‟.
Toen naar het internaat aan de Bosrandweg. Ik kende er niemand. Ja, eentje had ik wel eens gezien
op ULO-examenfeesten: een jongen uit Dwingeloo die een klasgenoot uit de ULO als vriendin had
in die tijd. Tot mijn verbazing reageerde hij heel koel toen ik hem aansprak. Later die dag werd mij
duidelijk waarom. Wij eersteklassers werden uitgeroepen tot „biggen‟ die nog van alles moesten
leren waaronder het gehoorzamen der heren. Ontgroening dus. Een hele week lang, liedjes zingen,
ochtendgymnastiek, klusjes doen, etc. Na een week vertrokken „de heren‟ weer naar hun stageadressen en wij eersteklassers bleven alleen in het internaat en de school achter. Een euforisch
gevoel van vrijheid. Vooral de eerste weekenden toen we als relatief kleine groep „verwegwoners‟ in
het internaat bleven en samen optrokken – zelfs overlegden naar welke kerk we zouden gaan
(allerlei denominaties waren er).
We sliepen op een slaapzaal opgesplitst in eenheden („boxen‟) van twee stapelbedden (vier personen
dus). Er werd in een grote eetzaal gegeten. Natuurlijk werd er met mes en vork gegeten. Daar was
ik van huis uit niet bijzonder bedreven in en moest de eerste tijd flink aanpoten om in de korte tijd
dat het eten duurde genoeg naar binnen te werken om niet snel weer honger te hebben. En dan de
taal. Je hoorde accenten uit allerlei hoeken van Nederland (behalve Brabant en Limburg). Vooral
wij Saksen werden aangesproken op onze onverstaanbaarheid of knauwen. Ik vond dat vreemd en
zelfs wat schokkend: „wat krijgen we nou?‟
Voor de eersteklassers was er een grote studeerzaal in het internaat: lange tafels met afscheidingen
met de buren en een boekenplankje. Het bestuur was democratisch. We mochten zelf een „huisraad‟
kiezen die verantwoordelijk was voor de dagelijkse gang van zaken, taken verdeelde en uit de bijbel
las bij het avondeten. We hadden zelfs geen sleutel van het gebouw - bedenk ik me nu. We konden
dag en nacht in- en uitlopen. Een „sociaal practicum‟ zo werd het internaat gewend in het
voorlichtingsboekje van de school, nou, dat kon je wel zeggen.
In het eerste jaar al twee meerdaagse excursies. Naar Zuid-Limburg met (o.a. een onvergetelijk
bezoek aan Brand‟s Bierbrouwerij in Wylre,) en naar Noord-Holland. Zo werd de wereld snel
groter. De meesten van ons waren gebrand op een praktijktijd in het buitenland. Tussen de tweede
en derde klas wisten we met een groepje van zes te „ontsnappen‟ naar Schotland / Noord Engeland
waar we op verschillende boerderijen werkten.
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In het derde en laatste HLS-jaar moest er weer gekozen worden. Wat de school betrof tussen een
lichte specialisatie in akkerbouw of veehouderij. Wat de minister van Defensie (of heette hij nog
„van Oorlog‟?) betrof: of hij mij wel in dienst wilde hebben. Zijn keuringsartsen zeiden „ga jij maar
naar de kantine‟. Net 19 zou ik dus moeten aan solliciteren voor een baan. Dat vooruitzicht was één
van de redenen –naast ambitie- dat ik steeds meer overwoog om nog „verder door te leren‟. Ik had
een zekere voorliefde voor vee (voor mij eigenlijk alleen koeien en geen varkens of kippen) en
dacht er over Veeartsenij te gaan doen in Utrecht. Die keuze werd nogal ontraden: er zouden veel
te veel veeartsen komen. Uiteindelijk werd het akkerbouw en dat is het gebleven.
Eind augustus 1967 weer uit Smilde met de koffer, een tas en vermoedelijk ook wel een fiets, met
de trein naar het inmiddels vertrouwde station Ede-Wageningen. Deze keerde andere kant op, naar
het zuiden: Wageningen. Met klasgenoot van de HLS had ik al voor de zomer kamers gehuurd op
de Thorbecke-sterflat. We meldden ons aan de deur. En daar werd meegedeeld dat de kamers niet
meer beschikbaar waren. Zo dreigde de Wageningse tijd te beginnen zonder dak boven het hoofd.
Kom maar eens langs om te vragen hoe dat is afgelopen en wat dat te maken heeft met sigaren en
een pannetje met worteltjes waar de steel van af brak.
Wageningen, Jan Vos
een gele crocus en een witte hyacint
stonden te vrijen op een plekkie uit de wind
zij waren gelukkig - zo blij als een kind
hij zoende die crocus en zij de hyacint
hij wilde haar trouwen die witte hyacint
en ging naar de vader om de hand van dat kind
pa wilde niet weten dat z'n kind werd bemind
en hij sloeg zun crocus - ze bloedeige kind
en vader zei: daar kan niks van komme weet wat je begint
want de kleur van een crocus is heel anders als van een hyacint
dat wordt niks als ellende waar je je ook bevindt
maar alle geliefden slaan die raad in de wind
zij trouwden heel stiekum en zij kregen een kind
dat leek op een crocus en op een hyacint
en alle bolle negeerden de familie hyacint
maar ach die hadden daar geen oog voor want je weet
liefde maakt blind
toen- toen kwam er een exposisie - 'van narcis tot hyacint'
ons echtpaar dat schreef gelijk in en natuurlijk ook voor hun kind
en kijk - dat kreeg nou als beloning een krans met een lint
van wege z'n stamboom en zijn originele tint
Tom Manders (alias Dorus)

Als het goed is, is ons leven, één doorlopend groei proces.
Ter gelegenheid van het huwelijk van een dochter van een „oude‟ vriend werd ik gevraagd een
voor mij belangrijk veranderingsproces op papier te zetten. Ik ben nu 81 jaar, dus terug kijken
naar mijn levensgeschiedenis en van sommige herinneringen een verhaaltje te maken .Als het
goed is, is ons leven, één doorlopend groei proces.
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Het huis in Groningen waar ik opgroeide, gemaakt door een beroemde schilder. Op het dak een soort daktuin,
om de hoek woonde een andere kunstenaar en om de andere hoek het woonhuis waar familie van Thorbecke in
had gewoond, .. elk huis een wereldgeschiedenis ..

1928. Ik zou kunnen beginnen met: „ik was een dochter van Kiestra‟ een in Groningen zeer
bekende juwelier en klokkenzaak. Dat gaf mij toen een veilig gevoel, een identiteit. Ik
was erg verlegen. Tijdens mijn studie Engels begonnen in 1946, ik woonde thuis werd
ik al meer Marleen: verliefd, verloofd, getrouwd (1952) met een Wagenings ingenieur,
werd ik in Wageningen: Marleen van Tijs, vrouw van Tijs Visser.
1956. Na vier jaar vertrokken wij naar Ceylon, een thee onderzoeksinstituut. (Tea Research
Institute) op 1500 m in de bergen. Daar werd ik „Dr. Vissers wife‟. Al mijn
aanpassingsvermogen, mijn gemakkelijke omgang met mensen en mijn vloeiend engels
gaven mij een gevoel van eigen waarde. In een hiërarchische koloniale omgeving,
waren wij de enige Nederlanders. Wij werden gecondoleerd met de geboorte van een
derde dochter, door de Ceylonesen, vanwege de bruidsschatten en het feit dat dochters
later van de schoonouders moeten zorgen. Een kind van de geliefde dragen en baren
„leven‟ baren is het gewoonste en het wonderbaarlijkste wat een vrouw kan beleven. De
grootste verandering is : moeder worden.
De vrouw in Kerk en Samenleving
De Raad van Kerken richtte „De vrouw in Kerk en Samenleving‟ op. Het werd belangrijk, op welke wijze
vrouwen hun geloof beleven, er nieuwe woorden en vormen voor te vinden. Bevrijding van onderdrukking, een
gemeenschap waar mensen tot hun recht komen. Ik werd gevraagd, als doopsgezinde mee te doen met een
oecumenische groep vrouwen uit bijna elke kerk van Wageningen één van de eerste groepen in Nederland.
Vrouwen uit de gereformeerde en katholieke kerken waren het meest strijdlustig. Ik werd benijd om mijn
doopsgezindheid, waar vrouwen en mannen, zusters en broeders en de dominee gelijkwaardig zijn. We hadden
een vrouw als dominee, een vrouw als hoofd van de kerkenraad. Ik stond als leek op de preekstoel. Waarom
wilde ik meedoen?!
„Feministische Theologie‟. Dat interesseerde me en de groep vrouwen in de leeftijd van 50+ zijn samen heel
sterk en in staat veranderingen te verwezenlijken. Hun biologische bepaalde taak is volbracht. Hun energie is
nog groot. „De overgang‟ eerder bekend als „het einde van echt vrouw zijn!‟ (door mannen bedacht?) geeft
vrouwen de vrijheid tot een nieuw eigen leven. We vormden een studiegroep, bezochten studiedagen of
cursussen op een universiteit, gaven zelf ook cursus in Wageningen, nodigden feministische theologen uit,
bezochten musea, vrouwenhuizen, lezingen. We lazen boeken van o.a. onze meest geliefde schrijfster, de
Duitse theologe Dorothee Sölle, bespraken om de beurt een hoofdstuk. Er ontstond een vriendschapsband,
verjaardagen vieren en geboortes bij de jongste leden. Een weekend op een boerderij. Later legden we elk een
roos bij het graf van hen die overleden waren. Wij ontdekten dat je niet alleen „in het geloof‟ kan emanciperen,
maar dat heet invloed heeft op alle aspecten van het leven. Dat gaf wel eens problemen thuis “Je bent niet meer
die lieve vrouw waar ik mee trouwde, je bent zo veranderd”. Ja, zo gaat dat. De Nederlandse schrijfster Renate
Dorresteijn hebben we 2x tijdens een bijeenkomst gesproken. Haar motto was: ‘Feminisme als kritisch
denkkader, Geloof als grond onder de voeten’.
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1963. terug in Wageningen na 7 jaar Ceylon, ga ik Marleen Visser, engelse les aan
volwassenen, meest vrouwen, geven. Het was het begin van vrouwenemancipatie, o.a.
moedermavo‟s, vrouwen in tuinbroeken.
1965. Na 1 jaar belijdeniscatechesatie schrijf ik mijn eigen belijdenis, word daarop gedoopt
een heilig moment, ik ben 37 jaar en doopsgezind, met hart en ziel. Ik ben actief lid,
zing in het koor, kerkenraadslid, later bij de preekgroep, die zelf kerkdiensten maakt,
vrouwenretraites. Mijn man Tijs wordt ook lid, na hij later zei: „ik deed het voor jou‟
Wij hadden dat niet gemeen. Jammer.
1978. De derde dochter verlaat ons huis en ik word 50 en oma in spijkerbroek. Twee grote
veranderingen voor een vrouw. Geen „leeg nest‟ syndroom, meer lessen geven en van
de kleinkinderen genieten, oppassen! Dit was de tijd van vrouwen emancipatie. Dank zij
de pil, kleinere gezinnen. Vrouwen moesten zelfstandige wezens worden: leren, denken,
werken op elk gebied van de samenleving. Ik kwam terecht in raakte in de groep van
vrouwen in de kerk
2009. Ik ben nu 81 jaar en sinds 2 jaar alleen, mijn man is overleden, gewoon en ook heel
ingrijpend. Ik besef weer hoe goed het is een „vak‟ te leren, een gezin te hebben, een
geloof en geloofsgemeenschap als huis, grond onder de voeten waar ik stevig op kan
staan.
Goddank,
Marleen Visser-Kiestra, Wageningen, Januari 2010.

Studenten in Wageningen

Wageningen, september 1967, Daar zit je dan, de eerste avond op je studentenkamertje in het
huis van je hospes en hospita, die je geholpen hebben je spullen naar boven te sjouwen. Van
Gendt en Loos heeft een grote dekenkist gebracht, een kastje, een stoel en zelf nam je een
weekendtas mee in de trein. Het is vreemd en spannend tegelijk: voor het eerst echt uit huis. Je
kunt niet even opbellen, want er is geen telefoon in huis en waar een telefooncel is, dat weet je
nog niet. De komende jaren zal de communicatie nog veelal per brief verlopen, naar huis kun je
vanwege de kosten ook maar hoogstens eenmaal per maand. Morgen begint de
introductietijd/groentijd. Je kijkt er naar uit en je ziet er een beetje tegen op.
De zestiger jaren was een tijd van grote omwentelingen waar we vaak zelf geen idee van hadden. Het was tot 1958
dat volgens de wet de vrouw „wilsonbekwaam‟ was, en nu kwam de tijd van provo‟s, van Jan Pronk die via de
NUFFUC de politiek in kwam, Den Uyl regeerde, nu nog bewonderd door Wouter Bos. Het was ook de tijd dat de
bijbel niet meer zo letterlijk werd genomen, er was wat we noemden de contextuele uitleg, de seminaries liepen
leeg, de Nederlands katholieke kerk kwam in opstand tegen Rome, bij de Parijse revolutie moest het keer ingezet
worden om te zorgen dat studenten en arbeiders de macht niet overnamen.

Huizenbouw in de tijd van de zestiger jaren, of van vlak daarvoor.
De zestiger jaren waren de jaren van de maakbaarheid en heilig geloof in de vooruitgang. Postbodes en timmerlui in
Brabant werden overgehaald om varkens te gaan voeren, elke jaar een schuur er bij, ontwikkelingswerk kon de
wereld beter maken, huizen werden in massa‟s gebouwd, . Maar, er waren ook tegenvallers, op zijn zachts
gezegden, Kennedy bedreigde eerst Kroeschef met werd kernbommen, de koude oorlog woedde, en Kennedy werd
vermoord, een paar jaar later werd Maarten Luther King vermoord en een paar maanden daarna de broer van
Kennedy. In Boxtel begon de groene beweging, nu de Kleine Aarde, en die heeft alles overleefd. We kenden toen de
geschiedenis niet waar we midden in stonden
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Drie weken later: Wat een uitputtingsslag, weinig slapen, veel activiteiten met de hele groep
eerstejaars! Maar je kent dan ook al meer dan 100 van hen bij name, je „jaarband‟ is gevormd, en
wel op twee verenigingen. Als protestants of katholiek meisje moest je naast het lidmaatschap van
SSR of KSV je ook verplicht aanmelden bij de WVSV, de „club‟. Er zijn zo weinig meisjes in
Wageningen, dat men bang is dat je te weinig vriendinnen zult krijgen (of dat de jongens je van de
studie zullen houden?). Het gevoel van de eerste avond, er alleen voor te staan, is al heel snel
weggeëbd, eigenlijk al vanaf de eerste dag dat je je jaargenoten ontmoette. Al gauw daagde het
inzicht: “Zij zijn net zo nieuw hier en alleen als ik; zij redden zich, dus ik kan dat ook.”
De verzuiling in godsdienstig en politiek opzicht is in 1967 nog volop aanwezig. SSR en KSV
voor protestants resp. katholiek, Ceres (het corps) en Unitas voor politiek rechts resp. links. Ook
op Ceres en Unitas waren studenten van kerkelijke huize die zag je wel op catechisaties. De
studentenpredikanten zorgden elk voor hun eigen schaapjes, hervormd of gereformeerd. Zij
gaven catechisatie, hielden gesprekskringen en om beurten gingen ze op woensdagavond 10 uur
voor op Sela bij SSR in de zogeheten avondwijding. Na afloop daarvan moest er bij de bar lang
nagepraat en gedronken worden, waar niet iedere predikant even goed tegen kon.
Veel veranderde er in die tijd en 1968 is een beroemd en berucht jaartal. Ook in Wageningen
begonnen zaken te veranderen, al ging het iets langzamer dan elders. Vanaf 1969 werden de
mores losser (geen kaalknippen meer, geen verplichte mantelpakjes, rokken, stropdassen en
colbertjes), en langzaam maar zeker gingen de deuren verder open naar de maatschappij.

Boeren en studentikoze hemelbestormers uit de tijd van de „maakbare‟ maatschappij in de zestiger en zeventiger
jaren. Sommigen van deze „vossen‟ hebben overigens inmiddels wat wilde haren aan het leven verloren maar ze
dromen nog wel. De jongen rechstonder is géén meisje!

Terugblikkend was het studentenleven natuurlijk een elitair gebeuren: verenigingen met besloten
karakter, waar je alleen lid van kon worden na een grondige introductie/indoctrinatie en alleen
wanneer je de juiste achtergrond had. Toch vormde het je, je kreeg een forse groepsdruk
opgelegd waartegenin je jezelf kon worden en in veel gevallen leverde het je vriendschappen op.
En het allerbelangrijkste: je werd niet aan je lot overgelaten. Als je zelf tijd en energie erin stak,
dan was je sociale netwerk al gauw voldoende groot om je bij je studie ook daarin verder te
ontwikkelen. Studeren deed je ook nog zo af en toe, want aan het eind van het eerste jaar werd
alles tegelijk geëxamineerd in één week! In die laatste maanden was het heel belangrijk om
gezamenlijk de voorbeeldtoetsen te maken om elkaar er zo door te slepen. En zoals de lezer zal
weten: het is ons gelukt!
Elly Koornneef-Scheps
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De Zuiderzeeballade:

Opa, kijk ik vond op zolder
Een foto van een oude boot
was dat nog van voor de polder
Van die oude vissersvloot
Jochie, dat is een gelukkie
Ik was dat prentje jaren kwijt
Ik heb nu weer een heel klein stukkie
Van die goeie ouwe tijd
Daar is het water, daar is de haven
Waar je altijd horen kon: We gaan aan boord
De voerman laat er nu paarden draven
En aan de horizon ligt Emmeloord
Eens ging de zee hier tekeer
Maar die tijd komt niet weer
Zuiderzee heet nu IJsselmeer
Een tractor gaat er nu greppels graven
'k Zie tot de horizon geen schepen meer
Kijk die jongeman ben ikke
Ja, ikke was de kapitein
Hiero, en die grote dikke
Ja, dat moet Malle Japie zijn
Opa, en die blonde jongen
Vooraan bij de fokkeschoot
Opa, zeg nou wat, die jongen...
Is je ome, die is dood
In 't diepe water, ver van de haven
In die novembernacht, voor twintig jaar
Door 't brakke water is hij begraven
Als ik nog even wacht zien wij elkaar
Toen ging de zee zo tekeer in een razend verweer
Ongestraft slaat niemand haar neer
Nu jaren later hier paarden draven
Zie ik de hand en macht van onze Heer
Waar is het water, waar is de haven?
Waar je altijd horen kon: We gaan aan boord
De voerman laat er zijn paarden draven
En aan de horizon ligt Emmeloord
Eens ging de zee hier tekeer
Maar die tijd komt niet weer
't Water ligt nu achter de dijk
Waar eens de golven het land bedolven
Golft nu een halmenzee, de oogst is rijp

met dank aan www.engelfriet.net (die nog sponsors zoeken)
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Aardwormen in de polder
Beste Hans, het spijt me dat ik niet meteen heb kunnen reageren, maar ik ben geveld geweest door een naar griepje.
Maar nu ik reageer heb je er nog niet veel aan, want ik werk al bijna 10 jaar niet meer aan regenwormen. Ik heb dus
ook geen materiaal meer voorhanden om dingen te illustreren. In mijn proefschrift heb ik wel een hoofdstuk gewijd
aan de kolonisatie van een stuk land waar ik het onderzoek op deed. de wormen zijn op verschillende wijze naar de
polder gekomen. Veel met plantmateriaal, bv met bomen, waarbij de wormen in de kluit meekwamen. Ze
verspreidden zich dan vlekvormig, ik heb uitgezocht dat ze ook als eitje mee konden liften via tractorbanden met
grond. Op de boerderij waar ik onderzoek deed, in Marknesse, waren de bomen geplant bij het huis en de oprit, en
daarnaast lag een huiswei, voor het paard of de paarden. In grasland kunnen de wormen lekker op groter populaties
komen, en vandaaruit zijn ze verder over het bedrijf getrokken. Er zijn op plekken ook wormen uitgezet door
onderzoekers, maar waar wel en niet weet ik echt niet meer. Ik wens jullie een heel mooie bruiloft toe!
Met vriendelijke groet, Joke Marinissen; WUR
via Klaas van Rozen van het PPO

Landverhuizers, Zeeland, Groningen, NOP en verder
Ik ben geboren in de Noordoostpolder. Mijn vader heeft daar voordat hij met mijn moeder
trouwde 5 jaar gewerkt. Het werk was zwaar en het leven in de barakken was dat ook. Als
beloning voor het harde werken hoopten de pioniers op een boerderij 5. Dat lukte niet voor
iedereen, want er waren velen die een boerderij wilden. Na verschillende keren te hebben
ingeschreven voor een boerderij vanuit Zeeland besloot mijn opa een boerderij te kopen in
Groningen voor mijn vader en trouwde hij met mijn moeder (1956). Ook vanuit het Noorden
schreven zij zich in voor een boerderij in de Noordoostpolder, dit keer wel met succes (1958). De
kinderen van de nieuwe bewoners gingen allemaal naar de lagere en middelbare scholen in de
Noordoostpolder. Na de middelbare school gingen veel kinderen elders studeren en op kamers
wonen, zo ook ik.

De boerderij Karel Doormanweg 52 te Tollebeek

Op mijn 18de vertrok in naar Deventer en vond het prachtig om zelfstandig te wonen. Soms ging
ik in het weekend nog naar de Noordoostpolder, maar het leven daar ging verder van me afstaan.
Tijdens mijn studie werkte ik bij de Sociaal Economische Voorlichting van een landbouworganisatie en ik heb een scriptie geschreven over boerinnengespreksgroepen in Nederland.
Tevens ontwikkelde ik interesse voor de Derde Wereld. Toen ik net 23 jaar was besloot ik te gaan
werken in Jemen en vertrok met een contract voor 3 jaar om te werken in een plattelandsontwikkelingsproject met de vrouwen. In het weekend trokken we er vaak op uit met een groepje
Nederlanders, waarbij we soms het gevoel hadden dat we het land ontdekten, alsof er nog nooit
iemand was geweest. Ik keerde in 1986 weer terug naar Nederland en kon ik m‟n draai even niet
vinden. Gelukkig diende zich een kans voor om Vrouwen en Ontwikkeling te studeren bij het
Institute of Social Studies in Den Haag. Daarna werkzaam geweest op het platteland in Nicaragua
en Zimbabwe. Sinds 1996 ben ik weer helemaal terug in Nederland (Deventer), en gelijk aan de
slag bij de toenmalige Paulo Freire Stichting, de voorloper van Agriterra. Ik voelde me gelijk op
5

Meer over de uitgifte van boerderijen in de Noordoostpolder lees: Gort, M. & A. van Oostrom (1987), Uitverkoren:
de kolonisatie van de Noordoostpolder; 1940-1960. Zwolle: Waanders.
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mijn plek vanwege mijn ervaring in ontwikkelingslanden en in het verleden toen ik nog studeerde
in Nederland.
Het belangrijkste doel van Agriterra is de versterking van producentenorganisaties in
ontwikkelingslanden. Daarbij gaat het vooral om organisaties die vanuit de bevolking zelf zijn
ontstaan. Die bepalen namelijk hun eigen agenda, in tegenstelling tot organisaties die zijn opgezet
door ngo‟s. Die laten hun oor wel eens te veel hangen naar de wensen en ideeën van hun
donateur. Agriterra werkt vanuit haar kantoor in Arnhem. Toen ik begon met dit werk waren we
met 3½ personen werkzaam, nu zijn dat er bijna vijftig. Het leukste bij Agriterra blijft het werken
met de mensen van het platteland, die actief zijn in hun organisaties: van boer tot boer praat toch
makkelijker…Ik ga nog regelmatig naar de organisaties in de ontwikkelingslanden en bezoek ze
ook hier in Nederland. Dat houdt veel vergaderen (praten) in. Toch probeer ik af en toe nog een
boerderij te bezoeken, de boer(inn)en vertellen graag hun verhaal. Mijn ouders zijn in 1989 met
de boerderij gestopt sindsdien ben ik niet meer op de boerderij geweest.
Marly Boonman

Van de lage kust bij Frankrijk naar hogere gronden op de Woldberg.
“Mijn opoe gebruikte het woord „krubben‟ voor het regelmatig plaatsen van paaltjes langs de
kust, „om-vlecht‟ met „riezen‟ (wilgetenen waren te duur!). Aan het woord is een melkveehouder
op de rand van de Woldberg bij Steenwijk, met land in drie provincies (Overijssel, Drenthe en
Friesland). Het „krubben‟ gaat over het gebruik van boeren om hun land aan de Zuiderzee kust te
beschermen met een beschoeiing omdat je anders ineens een stuk land kwijt kon zijn aan de zee.
Je hebt het niet meer in de gaten als je langs de grote weg rijdt maar de hele IJsselmeerkust van
nu was ooit een zeekust. Makkum en Hindelopen lagen direct aan de zee nadat de Noordzee zich
in pak weg 1300 een weg had gebaand naar het lage middenstuk van de Nederlanden. Verder
langs de Friese zuidwest kust ligt Staveren, met een prachtige slinger weg achter de dijk vanaf
Hindelopen. En dan kom je langs het rode klif, overblijfsel van de ijstijd, vanwaar de Friezen de
Hollandse graven terug drongen. Iets verderop ligt het kleinste vissershaventje van Nederland en
daarna kom je via Lemmer terecht in Vollenhove (een heuvel aan zee die ook overbleef van de
ijstijd, via de Kamperzeedijk naar Harderwijk waar de beroemde Boerhave les gaf aan een
universiteit die ook de Zweedse botanicus Linnaeus uit Upsala een doctorstitel gaf (en/of
verkocht) toen die daar drie dagen langs kwam, op weg naar Leiden waar hij werkelijk cariere
wilde maken.

Links, bijl en (ijs)zaag om het ijs open te houden en om zo bij brand altijd water bij de hand te hebben
(Genemuiden). Midden, Harderwijk en zijn herinneringen aan beroemde plaatsgenoten (Linnaeus en Boerhave), met
rechts een damwand m te zorgen dat het oude stoomgemaal van Genemuiden niet droog komt te liggen (wegens
inklinking van het land)

Verderop liggen de lage kuststreken van Nijkerk aan de randmeren met typisch Nederlandse
namen zoals Nuldernauw en Wolderwijd. Alleen bij Harderwijk ligt er bijvoorbeeld even geen
dijk. Je kunt daar vanaf de A28 heel goed zien dat het een echte lage kuststreek is, die verder
loopt langs het Stichtse Eemland waar in een vergaderboerderij de stambomen hangen van de
Hollandse graven, tot en met hun lijntjes naar Karel de Grote. Afijn. Zo gaat het door via het
Muiderslot, via Naarden, via Amsterdam naar Volendam en Marken, via Hoorn en Enkhuizen
naar Medemblik en Opperdoes naar Den Oever en Texel, maar ook Wieringen. Dat laatste
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„eiland‟ is een oud Waddeneiland dat je erg doet denken aan Ameland en Terschelling, en toen je
er alleen nog met de boot heen kon was het de plek waar de laatste Hohenzollern Duitse
kroonprins een paar jaar verbannen zat na de eerste wereldoorlog. Texel en Wieringen horen bij
dezelfde rimpels als het rode klif in Gaasterland, de heuvel van Vollenhove en de Woldberg bij
Steenwijk (afslag 5 en 7 op de A28?).
Het Frankrijk van dit verhaal ligt aan de Zuiderzeekust, ten Noorden van Harderwijk bij Hierden.
Het is een gebied waar men vroeger vertrouwd was met de zee maar ook waar zwaar gelovige
vissers na de sluiting van het IJsselmeer zich lieten omscholen tot eendenboeren. De overheid
was in hun traditie „door god boven hen gesteld‟ (I Romeinen 13..) en ze aanvaardden hun lot
zonder al te veel protesten. Hun eendenhouderij is overigens lang een voorbeeld geweest van een
productie systeem waar gewerkt werd met quota, iedere boer mocht een bepaalde hoeveelheid
eenden mesten om op die manier de makt niet te overspoelen en een goede prijs te houden
(totdat landen uit het voormalige Oostblok de markt verpestten met lage prijzen om „in
godsnaam‟ harde valuta te bemachtigen. Als je in de trein zit van Harderwijk naar Zwolle dan zie
je nog de resten van die eendenhouderij.

De oude dijken en polders met boerderijen op kleine terpen aan de Kamper zeedijk

Je komt de naam Frankrijk nog tegen op verkeersborden langs de A28 maar het boerenland daar
is verdwenen en „opgegeten‟ door een industrieterrein. Op dat boerenland woonde en werkte een
boer met een korte naam (Hop), kadastraal woonachtig aan de Tabaksweg nr 6. Hij had een
bedrijf met varkens, kippen, koeien, akkerbouw en wat groente zoals bonen daar nog langs die
vooral door de boerin verbouwd werden en verkocht aan de soepfabriek van California die
adverteerde met „California, dat is elke dag zondagssoep‟. De uitbreiding van de stad en de
tijdgeest van het „modernere‟ boeren dreef het gezin Hop naar „graziger weiden‟, liefst in de buurt
van Ommen en Dedemsvaart omdat dat nog een beetje in de buurt was, niet te ver weg. Dat
lukte echter niet totdat een zekere Hendrik, vriend van vader Hop, de familie attent maakte op
een boerderij die te koop stond onder Willemsoord. Het was op grond waar 150 jaar daarvoor
een kolonie was gesticht door de „Maatschappij van Weldadigheid‟, met geld uit Indië, om arme
mensen uit de grote steden in het Westen van de Nederlanden een toekomst te geven. Het ligt
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ook pak weg 20 meter hoger dan het Frankrijk van Hierden, en wie weet maken we daar nog
mee dat we er het klimaat krijgen dat de echte Fransen nu hebben, warm genoeg om druiven te
telen, dat is heel wat meer waarde per m2 dan melk.
Het bedrijf in Willemsoord stond al een poosje te koop en toen pa Hop er ging kijken met zijn
oude Opel Olympia zei de eigenaar dat er geen onderhandeling mogelijk was. Het bedrijf moest
weg voor 100.000 gulden „take it or leave it‟ (maar dan met een lokale uitdrukking die me even
ontschoten is. Het leek pa Hop wel wat, ook al stonden de cementen dakpannen hem niet erg
aan. Hij was meer timmerman en bouwmeester dan boer, anders dan ma Hop de juist meer
boerin was (ze woont daar nog steeds). Terug in Frankrijk huurde hij een taxi (het zou te veel
geweest zijn voor de Opel Olympia om een paar dagen later weer helemaal van Hierden naar
Willemsoord te moeten. Samen met zijn broers ging pa Hop diezelfde dag nog eens naar
Willemsoord en de koop werd gesloten. Het ging om een bedrijf met woonhuis en opstallen, 12
hectare grond met 19 koeienplaatsen en een paardenbox. Het bedrijf in Frankrijk had 1300
kippen, 5 zeugen en 13 koeien waarbij meer inkomen kwam van de kippen dan van de andere
takken.
Op 4 mei 1964 werd het hele bedrijf uit Hierden verhuisd naar Willemsoord en langzamerhand
verdwenen de kippen en varkens van het bedrijf. Pa Hop kocht tweede hands materiaal uit
Marknesse in de Noord Oost polder en eigenlijk het strand van de oude Zuiderzee. Met dat
materiaal bouwde hij met man en macht een nieuwe loopstal voor de koeien: “Opa was altijd aan
het timmeren”. Dat was een noviteit voor die tijd en een financieel risico maar was immers meer
timmerman dan boer en op die manier wist hij e.e.a. tegen acceptabele kosten van de grond te
krijgen. De stal stond er voordat de latere opvolger van Hop jr. werd geboren, uit het huwelijk
van Gerrit en Janny! En eigenlijk ras daarna, in 1973 zette Hop jr. een paaltje in het land tot waar
de ligboxen stal moest komen, van 50*14 meter. Pa en ma Hop dachten dat Gerrit een paar
goalpalen in de grond zette, maar Gerrit had zijn zinnen gezet op een grotere stal. In januari 1982
nam Hop junior het bedrijf over, en inmiddels is de volgende bedrijfsopvolging in gang gezet
door een nog juniorder Hop.

De opvolging van het bedrijf Hop (met vrouw!)
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Spoorzoeken
Weer een avond verknoeid met het trekken van lijnen. Maar het was wel weer heel leuk om te
doen. Ga zelf eens achter je PC zitten, start Google Earth, zoom in op een willekeurig stukje
Nederland en trek een rode lijn over iedere spoorlijn die je ziet. Dat breid je vervolgens uit naar
heel Nederland. Makkelijk zat maar dat kost toch al wel enige dagen. Maar nu begint het pas.
Je bent vast punten tegengekomen waarvan je dacht. “He, zou hier vroeger ook niet een lijntje
hebben gelopen?”. Ga al die verdachte plekken bestuderen in Google Earth en probeer zo alle
reeds opgebroken spoorlijnen in Nederland te vinden en in te tekenen. Denk je dat je ze allemaal
gevonden hebt? Een aantal misschien maar vast niet allemaal. Bestudeer vervolgens al het oude
kaart materiaal dat je in huis hebt op spoorlijnen die je nog niet zelf had gevonden en voeg die
weer toe in Google Earth. Meer dan eens zul je denken: “@#$! man, dat ik dat niet zelf gezien
heb!”. In je ijver om ALLE Nederlandse spoorlijnen op te tekenen kun je natuurlijk ook oude
(spoor) kaarten op internet zoeken maar dan wordt het misschien te snel te gemakkelijk.
Afhankelijk van de beschikbare tijd ben je toch gauw een aantal maanden bezig. En als je dan
toch bezig bent en het leuk vindt, waarom zou je dan bij de Nederlandse grens stoppen. Er is
niets dat je belet om ook een stukje België te doen of ach, waarom ook niet heel België of een
stuk van Duitsland? De eerste spoorlijn in de Nederlanden werd aangelegd vanuit Mechelen naar
Brussel. De lijn Amsterdam-Haarlem kwam pas een paar jaar later!

De eerste spoorlijn in de neder-landen was de lijn van Mechelen naar Brussel, een paar jaar voor de lijn Amsterdam –
Haarlem (links). En overal in het land zijn verder nog oude toeristen lijntjes te vinden met bijbehorende stationnetjes
zoals Opperdoes (rechts)

Sommige lijnen die je vindt blijken tramlijn te zijn (geweest) of eerst tramlijn en later gebruikt als
spoorweg. Tramlijnen zijn over het algemeen veel moeilijker te vinden vanwege hun soms
kleinere spoorbreedte en de daarmee gepaard gaande kortere bochten. In Google Earth en alle
opgebroken tramlijnen terugvinden is ondoenlijk dus daarom beperken we ons tot de
spoorwegen.
Bestaande spoorlijnen zijn makkelijk te herkennen. Je
ziet de rails meestal liggen, soms zie je trienen en
bovenleidingen (bijvoorbeeld ten westen van Ede,
Gelderland (52°2'29"N, 5°35'56.17"E). Verder zie je
stations gebouwen, overwegen, rangeer terreinen,
kortom, alles wat het spoor het spoor maakt. Ook als
het spoor buiten dienst is is het nog makkelijk te
herkennen.

164

Sommige spoorlijnen zijn opgebroken maar de
spoordijk is nog intact en dus makkelijk als zodanig te
herkennen. Bijvoorbeeld tussen Leeuwarden en Stiens,
Friesland (53°13'44"N, 5°46'31"E).

Op alle volgende plaatjes heeft de opgebroken spoorlijn
gelopen tussen de twee rode stippen.
Zaken als ruilverkaveling en nieuwbouw maken het
moeilijk om een opgebroken spoorlijn terug te vinden.
Tevens is op een aantal plaatsen een (snel)weg aangelegd
waar eens een spoorlijn lag. Bijvoorbeeld de N50 ten
noorden van Hattem (52°29'46"N, 6° 0'36"E).

De volgende zaken kunnen je helpen bij het vinden van de opgebroken lijnen, zoals straatnamen,
vloeiende lijnen in het landschap en ga zo maar door .

Straatnamen die naar het spoor verwijzen (bijvoorbeeld de
stationsstraat in Rolde, Drenthe (52°59'23"N, 6°38'34"E))

Vloeiende lijnen in het landschap, al dan niet onderbroken
(bijvoorbeeld in Ternaard, Friesland (53°22'38"N,
5°58'17"E))

Bruggenhoofden (bijvoorbeeld in Marrum, Friesland
(53°18'59”N, 5°47'14”E))

Rijen bomen (bijvoorbeeld in Amsterdam, Noord-Holland
(52°19'8.66"N, 4°55'57"E))
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Lijnvormige verkleuringen van de bodem in akkers
(bijvoorbeeld ten oosten van Gasselte, Drente (52°58'32"N,
6°49'17"E))

Wegen met een breed vrijliggend fietspad er langs
(bijvoorbeeld ten oosten van Bolsward, Friesland (53°3'23"N,
5°33'40"E))

Industrie terrein(bijvoorbeeld in Valkenswaard, NoordBrabant (51°21'1"N, 5°28'44"E))

Oude stations gebouwen (bijvoorbeeld in Aals-meer, NoordHolland (52°15'53"N, 4°45'5"E))

Verder mag je er van uit gaan dat vrijwel iedere behoorlijke plaats een spoorverbinding gehad
heeft, maar nu nog even the bigger picture:
- per province zijn ongeveer de volgende (zie tabel) hoeveelheden normaalsporige spoorlijn (1435
mm tussen de rails) opgebroken waarbij meersporige lijnen hetzelfde tellen als enkelsporige en
rangeerterreinen niet zijn meegerekend. Friesland steekt er bovenuit mede omdat Gelderland en
Noord-Brabant een groter oppervlak hebben. Met slechts 50km opgebroken spoor lijkt Zeeland
er goed af te komen, maar zij hadden natuurlijk al weinig spoor om mee te beginnen.
Friesland
Gelderland
Noord Brabant
Overijsel
Noord Holland
Zuid Holland

170 km
150 km
135 km
115 km
110 km
110 km

Drenthe
Groningen
Zeeland
Limburg
Utrecht
Levoland

80 km
80 km
50 km
45 km
40 km
0 km

- Flevoland heeft maar één lijn en die wordt op dit moment doorgetrokken van Lelystad naar
Zwolle. De teller voor opgebroken kilometers spoorlijn zal daar voorlopig wel op 0 km blijven
staan. Het gebied tussen Haarlem, Amsterdam, Breukelen, Woerden, Alphen aan Den Rijn en
Leiden is bijzonder zwaar getroffen. Tussen deze steden liggen nog spoorwegen maar binnen dit
relatief kleine gebied ligt niets meer, m.u.v. de lijn Leiden-Schiphol-Amsterdam. Hier is ruim 100
km opgebroken.
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nog even wat leuke linkjes die veel info bevatten:
http://www.stationsweb.nl/, een site met alle haltes en stations in Nederland en veel info over
(gesloten)spoorwegen.
http://www.railtrash.net/, een site met veel links naar verlaten gebouwen/spoorlijnen en niet meer gebruikte
infrastructuur. De maker van deze site bewandelt in fotoreportages oude spoorlijnen en verlaten industriegebieden.
http://www.hiddenplaces.nl/googleearth/downloads.php, hier staan een paar downloads waarop je in Google
Earth alle spoorlijnen in Nederland kunt zien.
http://users.telenet.be/brail/, een site die een overzicht geeft van alle spoorlijnen in België. De Vennbahn was
eigenlijk een verzamelnaam met de nummers 44 t/m 49.
Verder, in het gebied tussen Koblenz, Luxemburg (stad), Luik en Keulen zijn tijdens de eerste wereldoorlog vele
spoorlijnen aan gelegd en uitgebreid met dubbel spoor om het loopgravenfront continu te bevoorraden. Er waren
lijnen met lussen die zo waren gelegd dat treinen niet hoefden te rangeren maar eigenlijk altijd door konden rijden.
Met name in België is de Vennbahn toen echt een soort spoorwegnet geworden waar men na de oorlog niets aan
had. De verbindingen liepen van niets naar nergens en hadden geen stations voor personenvervoer. Wel zijn er
geweldige viaducten gebouwd o.a. in Moresnet door krijgsgevangenen, en in Born (zie o.a. de fotoreportages op
:http://www.oude-spoorlijnen.be/lijn47a.htm.
Groeten,
Boris

Op wikipedia staat dat Nederland in 2008 nog 2809 km spoor telde. Dat zijn dan alle normaalsporige spoorlijnenen en meersporige lijnen tellen hetzelfde als enkelsporige. Met de geschatte
1085 km opgebroken spoor plus wellicht nog een paar honderd km rangeer spoor is pakweg 30%
opgebroken. Dat is een gigantische kapitaal vernietiging. Was dat nou wel nodig? Met het inzicht
van vandaag hadden een heleboel spoorwegen niet gebouwd hoeven worden. En in de 19e eeuws
vroeg men zich ook om een andere reden af of er wel sporen nodig waren, we hadden immers zo
een goed trekschuiten-net. Maar de spoorwegen zijn gebouwd en bleken niet renderend en dan
rest uiteindelijk maar één ding. Afbreken maar weer ook al blijft de vraag: “waarom zijn ze dan
gebouwd?”. Omdat er behoefte was aan vervoer van personen en goederen en er nog geen auto's,
bussen en vrachtwagens waren. Die waren nog niet bedacht. Nog niet voorzien. In dat jaar werd
de eerste spoorlijn geopend tussen Amsterdam en Haarlem. Daarmee liepen we zo'n 15 jaar
achter op de Britten. Zowel Amsterdam als Antwerpen werden in 1843 verbonden met het
Duitse achterland. En toen kwamen er autobussen, vrachtwagens en auto's. Eerst een paar, maar
toch al snel zoveel dat rond 1930 een heleboel spoorlijnen niet meer rendabel bleken en gesloten
werden. Vaak lijnen die niet lang tevoren pas aangelegd waren. Zo'n 30% van de kilometers
spoorweg die Nederland ooit heeft geteld is dus al weer opgebroken. Verder telt Nederland zo'n
100 km museum spoorlijn en liggen procenten van ons spoorwegnet weg te roesten omdat er niet
of nauwelijks nog gebruik van gemaakt wordt. Het opbreken van spoorlijnen gaat dan ook nog
steeds door en op zich is dat hartstikke mooi omdat er dan meer te ontdekken is voor
toekomstige generaties spoorzoekers.
Een blik in de sociaaleconomische geschiedenis van de tweede helft van de 20 e eeuw
Er is toekomst voor wie zijn geschiedenis kent.
Wie tegenwoordig termen gebruikt als geleide loonpolitiek, automatische prijscompensatie of
arbeidsplaatsenovereenkomst, wordt bekeken als iemand van een andere planeet. En toch is het
nog geen vijftig jaar geleden dat deze begrippen dagelijks onderwerp van gesprek waren. Of wie
praat er nu nog over een bedrijfsbezetting en ook met het wapen van de staking wordt op een
andere manier omgegaan. De situatie in de wereld en met name in West-Europa is sterk
veranderd. Ook de positie van de werknemer is veranderd. In Nederland heeft het vechten over
arbeidsvoorwaarden plaats gemaakt voor overleg en is het zgn. poldermodel geboren.
Desalniettemin zijn er nog steeds vakbonden die de belangenbehartiging van werknemers hoog in
het vaandel hebben. Toch is het interessant en leerzaam om op bepaalde momenten op nog eens
terug te kijken. Uiteraard gebeurt dat op hoofdlijnen en in vogelvlucht. En het is mijn verhaal en
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zeker geen wetenschappelijke visie. De terugblik op de tweede helft van de 20e eeuw is opgesierd
met gebeurtenissen in mijn leven als CNV vakbondsbestuurder die naar mijn mening tekenend
zijn voor de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

vakbond voor werknemers
Het begin ligt na de Twee Wereldoorlog. Nederland was na de oorlog totaal ontwricht. Tijdens
de oorlog was veel infrastructuur, zoals bruggen, wegen en spoorwegen vernietigd. Ook waren
huizen, fabrieken en gebouwen vernietigd of beschadigd. Door een vereniging van beschikbare
krachten en de aangeboden hulp uit o.a. het Marshallplan, zou Nederland weer kunnen worden
opgebouwd. Daar is naast de Marshallhulp* nog veel meer geld voor nodig en zal de nodige
arbeid moeten worden verricht. Nederland was na de oorlog totaal ontwricht, van de
vooroorlogse economie was niets meer over. Er viel dus de komende tijd geen luxe te
verwachten. Bovendien zou Nederland korte tijd later ook Nederlands-Indië nog verliezen.
Alleen met veel geduld en hard werken kon de relatieve vooroorlogse welvaart weer worden
opgebouwd. Na de langdurige crisis in de jaren „30 besefte men dat de overheid vaker zou
moeten ingrijpen. De economie bleek immers niet in staat zichzelf te genezen. Na de oorlog
bemoeide de staat zich dan ook meer met de binnenlandse economie. Zij stelde zichzelf ten doel
om werkloosheid uit te bannen. Belangrijk voor de vakbonden aan deze politiek was dat door de
regering gestreefd werd naar volledige werkgelegenheid. De regering kreeg ook zeggenschap over
de lonen; het was de periode van Geleide loonpolitiek. In deze periode werd wat wel wordt
genoemd „de overlegeconomie‟ geboren. Praten in plaats van vechten voor je belangen. Deze
periode duurde tot ca. 1965. De loonvorming vond tijdens de geleide loonpolitiek plaats onder
leiding van het College van Rijksbemiddelaars. De regering had tevoren de speelruimte bepaald.
Vakbonden en werkgevers kregen de gelegenheid het binnen de marges van het regeringsbeleid
eens te worden. Als dat niet lukte, stelde de rijksbemiddelaar de arbeidsvoorwaarden voor de
sector vast.
Ook de prijspolitiek werd door de overheid bepaald. Op deze wijze konden zij er voor zorgen dat
lonen en prijzen min of meer met elkaar in evenwicht bleven. Zo hield de regering controle over
de nationale economie. Alle krachten stonden in dienst van de wederopbouw. Stakingen kwamen
zelden voor; in de meeste Europese landen was dat wel anders. Met enige afgunst werd
gesproken van het "miracle hollandais".
ƒ – de guldens gaan een grotere rol spelen
De geleide loonpolitiek werd begin jaren '60 door het kabinet-De Quay ingeruild voor de 'vrije
loonpolitiek'. Konkreet betekende dit dat vakbonden meer mogelijkheden kregen om te luisteren
naar de wensen van de leden. Dat was ook nodig want met het loslaten van geleide loonpolitiek
werd ook de prijspolitieksteeds meer losgelaten. De prijs werd nu meer bepaald door de markt
oftewel door vraag en aanbod. In de praktijk betekende dit veelal een stijging van de prijzen. Als
antwoord hierop werd door de vakbonden het systeem van automatische prijscompensatie
bedacht. In de CAO‟s werd vastgelegd dat de lonen ieder halfjaar zouden worden aangepast aan
de stijging van de prijzen. En daar bovenop werd nog een percentage afgesproken om een betere
welvaart voor werknemers te bereiken. Eind jaren zeventig vonden werkgevers dit systeem te
duur worden en zij wilden daar vanaf. Werknemers daarentegen vonden dat dit systeem een
zekere veiligheid bood en met name in de Rotterdamse haven en industrie braken stakingen uit.
Voorlopig werd de strijd door de vakbonden gewonnen en het systeem van automatische
prijscompensatie (in de volksmond A.P.C geheten) bleef in tact. Maar in 1982 was het toch
168

gebeurd. Door diverse oorzaken verslechterde de economische situatie in snel tempo. De
werkloosheid, met name onder de jeugd, liep snel op en werkgevers en vakbonden waren van
mening dat hieraan iets gedaan moest worden. Het resultaat van dit overleg zal de geschiedenis
ingaan als het Akkoord van Wassenaar.

we hebben een verdrag van Wassenaar
De reeds afgesproken prijscompensatie van eind 1982 werd afgestaan en in ruil daarvoor werd
arbeidstijdverkorting overeengekomen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Dit geschiedde
door de invoering van de VUT (Vervroegde UitTredingsregeling) en de 38-urige werkweek als
voorloper van de 36 uur. De 38-urige werkweek, in plaats van 40 uur, kwam evenwel niet overal
zonder slag of stoot tot stand kwam. Bij Akzo Nederland vergde dit heel veel overleg waarbij per
bedrijf de mogelijkheden werden bekeken. Evenals het omzetten van een vierploegendienst naar
een vijfploegendienst. In het Botlekgebied had dit in 1979 reeds strijd gekost bij Shell Nederland
en andere bedrijven in het Botlekgebied. En opnieuw kostte het veel tijd, moeite en inzet om tot
resultaten te komen. Daar lag ook aan ten grondslag dat eveneens in het akkoord werd genoemd
dat de winstgevendheid van bedrijven verbeterd diende te worden. Menig werkgever was van
mening dat dit onderdeel van het verdrag meer aandacht diende te hebben dan maatregelen ter
bestrijding van werkloosheid. Toch werd er in de tachtiger jaren veel gesproken en overlegd
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid en in de SER
(Sociaal Economische Raad). Een unieke situatie in Europa en dit overleg model werd ook wel
het Nederlandse poldermodel genoemd.

poldermodel
Dat alles neemt niet weg dat er in de jaren tachtig door vakbonden ook veel actie werd gevoerd.
De traditionele industrie zoals scheepsbouw, metaal en chemische industrie stond onder sterke
druk en veel bedrijven werden gesloten om de winstgevendheid van de andere onderdelen te
verhogen. In die jaren kwam het naast stakingen ook regelmatig tot bedrijfsbezettingen, waarbij
de directie de toegang tot het bedrijf werd ontzegd. Dit als drukmiddel om de directies tot andere
gedachten te dwingen. Vakbonden samen met kaderleden waren op zo‟n moment
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. Zelf heb ik meegewerkt aan
bezettingen bij Philips Data Systems in Den Haag, op scheepswerven in de haven en bij een
metaalbedrijf in Rheden. Spannende tijden waarbij niet alleen strijd werd geleverd met de
werkgever, maar ook voor de rechtbank. Want bedrijfsbezettingen en ook stakingen werden
veelal gezien als onrechtmatig. Werkgevers probeerden via de rechter de acties van
vakverenigingen te breken. Menige actie werd echter wel (tijdelijk) toegestaan omdat rechters
veelal van mening waren dat werkgevers te weinig overleg hadden gevoerd met vakbonden.
Zeker achteraf moet erkend worden dat de acties voor de kortere termijn veelal succesvol waren,
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maar dat op langere termijn de werkgelegenheid toch verloren ging. Bovendien begon het
poldermodel als overleg situatie steeds meer gestalte te krijgen. Bij Akzo Nederland werd in de
tachtiger jaren door vakbonden meegewerkt aan een grote reorganisatie bij Enka waarbij
honderden banen verloren gingen. En dat terwijl nog maar ruim tien jaar eerder, in 1972, bij
Enka Breda de eerste bedrijfsbezetting van Nederland plaatsvond toen de directie van AkzoEnka dit bedrijf wilde sluiten.
De economisch malaise duurde tot halverwege de negentiger jaren. Er werd verder onderhandeld
om meer werkgelegenheid te creëren maar werkgevers waren niet gecharmeerd van verdergaande
arbeidstijd verkorting. In een aantal sectoren kwam nog wel een 36-urige werkweek tot stand,
maar veelal niet op een wijze dat daardoor ook meer werkgelegenheid tot stand kwam. Hierdoor
verloor verdergaande arbeidstijdverkorting ook zijn sympathie bij werknemers. De VUT
daarentegen was heel populair onder de oudere werknemers. Eerder met pensioen dan 65 jaar en
ook nog tegen een goed inkomen. De VUT regelingen bleven bestaan tot ver in de jaren
negentig. Echter veelal werd niet altijd door werknemers beseft dat de VUT regeling ook een hele
dure regeling was.
In 1993 werd door werkgevers en werknemers nog weer een nieuw akkoord gesloten getiteld
„Een nieuwe koers‟. Toch heeft dit akkoord nimmer een betekenis gekregen zoals het Verdrag
van Wassenaar. Belangrijkste oorzaak hiervan was dat onze economie weer uit het dal begon te
krabbelen en dat kwam ook tot uiting in het akkoord. Hierin stond vermeld dat er maatwerk
moest worden geleverd in de verschillende sectoren. Ondanks dat het in bepaalde sectoren niet
nog niet goed ging, was dit toch het begin van nieuwe ontwikkelingen. Er was weer werk. Er
waren mensen nodig en ook vrouwen werden steeds nadrukkelijker gevraagd. De werktijden en
ook de arbeidsvoorwaarden werden aangepast aan deze ontwikkeling. Steeds meer mensen
gingen in deeltijd werken, waardoor zowel man als vrouw zich op de arbeidsmarkt kon begeven.
CAO onderhandelingen begonnen een ander karakter te krijgen. Natuurlijk was geld nog steeds
belangrijk, maar ook andere elementen begonnen meer aandacht te vragen. Er was wel deeltijd,
maar de positie van de deeltijdwerker was niet gelijk aan de full-time medewerker. Andere
werktijden, op komen draven als de werkgever daarom vroeg, afwijkende vakantieregelingen en
andere rechten bij ziekte. Daarnaast was het ook belangrijk dat vrouwen pensioenrechten kregen.
Maar ons pensioenstelsel was gebaseerd op een gezin met een werkende man en een thuis voor
de kinderen zorgende vrouw. Niet dat iedere werknemer, man of vrouw, zijn eigen pensioen zou
opbouwen. Dat is uiteindelijk wel te regelen, maar dat kost uiteraard geld. Daar komt het
probleem van de vergrijzing bij. De gemiddelde leeftijd stijgt en we hebben meer
gepensioneerden dan ooit. En niet te vergeten de arbeidsparticipatie oftewel het aantal personen
dat deelneemt aan betaalde arbeid. Waren er in de jaren zestig op elke honderd werkenden nog
zeventig niet-werkenden, bij ongewijzigd beleid zou dat sterk veranderen. In 2030 zou dat op 100
werkenden 140 niet-werkenden zijn met alle financiële consequenties van dien. Steeds minder
mensen moeten het derhalve voor meer mensen verdienen.
En zo begint in de 21e eeuw de agenda van sociaal-economisch Nederland zich sterk te wijzigen
t.o.v. de tweede helft van de 20e eeuw zo beginnen de hot-items van die periode geschiedenis te
worden. Termen die men nog leest in boekjes, maar die nauwelijks nu nog een rol spelen en waar
jongeren meewarig hun hoofd over schudden. Andere problemen beginnen zich voor te doen en
vragen terecht om een oplossing. Bijvoorbeeld:
- waarom je aan een bedrijf binden, als het bedrijf zich ook niet aan jou bindt?
- waarom je druk maken over de VUT als je nog min of meer aan het begin van je
werkzaam leven staat?
- hoe houden wij het vol in deze drukke en jachtige tijd? Hoe blijft onze kennis bij?
- is werk het enig zaligmakende dat er is of hebben wij ook een verplichting naar de
samenleving?
- is op 67 jarige leeftijd met pensioen gaan een zegen of een straf?
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Vanuit de geschiedenis blijkt dat problemen op dit terrein oplosbaar zijn. Maar daar zijn twee
partijen voor nodig. Diegene die alleen zijn eigen belang nastreeft en geen oog heeft voor de
problemen van de ander komt altijd bedrogen uit.
Bennekom, 22 december 2009.
Teus Hubert, voormalig bestuurder CNV BedrijvenBond

AGROMISA: Sentiment en utopie van 1934 – tot nu

Zet je in om Wageningse kennis rechtstreeks dienstbaar te maken aan de ontwikkeling van het
tropische platteland. Dat simpele idee bezielde generaties studenten tot veelzijdige bijdragen aan
de ontwikkeling van het platteland in de Derde Wereld. Toen later, in de 80er jaren het
opkomende professionele ontwikkelings-circuit steeds minder ruimte liet voor studentikose
improvisatie, zetten ook afgestudeerden en oud-tropengangers hun schouders eronder. Zo kon
het gebeuren dat in 2009 het 75-jarig bestaan werd gevierd van een vrijwilligers-organisatie die
ouder is dan de term „ontwikkelingswerk‟; voorwaar een unieke gebeurtenis! Tijd voor een
terugblik.
In den beginne: In de jaren 20 richtten studenten missieverenigingen op, wellicht het eerst in
Wageningen. Ontwerp-statuten suggereren dat J.W. Droesen, destijds voorzitter van Katholieke
Studenten Vereninging „St Franciscus Xaverius‟, al rond eind 1920 de missievereniging „St.
Willibrordus‟ stichtte. Bekendheid met, liefde voor en ondersteuning van het missiewerk waren
de doelstellingen. St. Willibrordus genoot het hoge beschermheerschap van Aartsbisschop J. de
Jong en Directeur-Generaal van het Ministerie van Landbouw & Visserij, ir. A. Roebroek. Het
voerde de zinspreuk:„Per fructus terrae ad fructus animarum‟, oftewel. Door de vruchten der
aarde naar de vruchten van de geest. En in 1933 organiseerde de Missie Interacademiale in
Amsterdam een internationaal congres. Daar kreeg J. Planje, ook al voorzitter van de KSV(de
katholieke studentenvereniging in Wageningen, het idee om landbouwkundige ondersteuning aan
missionarissen te bieden, geïnspireerd door wat op medisch gebied plaatsvond. Dit leidde in 1934
tot het KALM (Katholiek Adviesbureau voor Landbouwkundige Missieactie), dat mettertijd de
belangrijkste activiteit van de missievereniging werd. De doelstellingen van het KALM tonen een
treffende overeenkomst met later door AGROMISA geformuleerde doelstellingen, maar dan met
missionarissen als intermediair.
In de 50-er jaren verdween St Willibrordus uit beeld; KALM ging door en beriep zich op
dezelfde zinsspreuk en beschermheren. In mijn studententijd was ik enkele jaren (1952 - „54)
actief in KALM. Ons werk was toen nog beperkt tot het beantwoorden van vragen van
missionarissen en zendelingen (oecumenisch waren we al wel) middels raadplegen van stafleden
en bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Af en toe stuurden we ook wat literatuur of zaden
e.d. mee. De jaarlijkse kosten bedroegen zo‟n 300 - 500 gulden, geld dat afkomstig was van
donateurs en een maandelijkse collecte in de Cunera-kapel aan de markt in Wageningen. Wat mij
is bijgebleven is dat vragenstellers bij KALM aan een indrukwekkend gebouw vol geleerdheid
dachten, terwijl wij bij elkaar kwamen op een studentenkamer met een notulenboek en enkele
binnengekomen brieven onder de arm. Dat de adviezen niet onder de pauselijke onfeilbaarheid
vielen, bleek toen we een vraag kregen over een lastig onkruid in zuidelijk Afrika; volgens de
notulen was hetzelfde plantje ooit door onze voorgangers als groenbemestingsgewas aanbevolen.
Nieuwe activiteiten. De naam AGROMISA - een gulden vondst waar menige
ontwikkelingsclub jaloers op is - komt van Agrarische Missie-Actie week en duidt op verdere
invulling van de KALM-doelstellingen. Het betreft een korte cursus voor missionarissen en
zendelingen met verlof. Afgekort tot A-week gaf ze Agromisa niet alleen haar naam, maar ook
een vooraanstaande plaats in het denken over en de aanpak van (landbouwkundig)
ontwikkelingswerk. Gedurende ruim 30 jaar (1960 - 1992) bepaalde de A-week het gezicht van
Agromisa, dat het KALM overvleugelde en onder haar hoede nam.
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Agrarische Missie-Actie week, Agromisa-week, A-week: 1960 – 1992. De Agrarische Missie
Actie week, begonnen als een 2-daagse in 1960, was bedoeld als landbouwkundige oriëntatie voor
missionarissen en zendelingen op verlof in de lage landen. Destijds werkten zo‟n 8600
Nederlandse en 6000 Vlaamse missionarissen en 600 Nederlandse zendelingen in de Derde
Wereld, toen nog: het missie- en zendingsveld. De week was meteen een succes, dank zij de
contacten van het KALM met missiecongregaties en zendingsgenootschappen. De staf van de
Landbouwhogeschool en daarmee gelieerde instituten verzorgde de meeste lezingen, practica en
excursies, de burgerij verleende logies aan de deelnemers, en studenten zetten de hele organisatie
op de rails. Maar de belangrijkste reden voor het succes van de A-week was dat ze gelijkgezinden
van her der in de tropen de gelegenheid bood ervaringen en ideeën uit te wisselen in een
stimulerende omgeving. Vergeleken bij de voorgaande activiteiten vroeg de A-week een
gigantische inspanning: tientallen studenten besteedden 1á 2 dagen per week gedurende een half
jaar aan publiciteit, fondsenwerving (jaarlijks f 5 - 10.000), programma en velerlei huishoudelijke
zaken (tot het regelen van voldoende altaren in de omgeving zodat de priesters hun dagelijkse mis
konden opdragen!). Maar het enthousiasme was groot, met name onder studenten - zo‟n 20% met op de tropen gerichte vakken in het pakket.

Het bestuur van Agromisa aan de bar van Unitas, een studentenvereniging waarvan pas rond 1970 ook studenten in
het RK en ProtChr bestuur konden van Agromisa (links) en rechts een zaal met deelnemers aan de A-week, veel
missionarissen en nonnen.

Voor het KALM was de A-week een koekoeksjong dat zoveel aandacht vroeg in financieel en
organisatorisch opzicht dat deze activiteit in 1965 in een aparte stichting werd ondergebracht,
waarmee Agromisa zelfstandig werd. Dit temeer omdat al in 1962 SSR(de protestantse
studentenvereniging) formeel in de organisatie werd betrokken met enkele jaren later de hele
Wageningse studentengemeenschap. De A-week paste dus niet meer in KALM als
ondervereniging van KSV „St. Franciscus‟. In feite werden met de stichting de rollen omgedraaid:
KALM werd onderdeel van Agromisa al duurde het nog tot de jaren 80 voor de naam KALM
verdween. Gedurende de 60-er jaren zorgde Hans Huberts als medewerker/adviseur voor de
continuïteit in de organisatie van de A-week, samen met secretaressen zoals Marianne Lint en
besturen met bijvoorbeeld Jan Hoevenaars, Rinske Deen en Hans Schiere. Vervolgens viel
coördinatorrol taak toe aan Judith Maas als secretaresse, de eerste betaalde kracht! In het
programma was van meet af aandacht voor de sociaal-economische context waarin landbouw
wordt bedreven, zowel als voor de toegepaste landbouwkunde. Agromisa‟s prominente plaats in
het ontwikkelingscircuit blijkt o.a. uit het kaliber van de inleiders tijdens de A-week, zoals Jan
Pronk (1967) en prins Claus (1975). Met een lezing over schooltuinen in India (1967) en practica
zaaien, stekken, enz. (1985,‟87) leverde ik ook een bescheiden bijdrage.
Agromisa kreeg meer bekendheid in het Zuiden dank zij medewerking van het Centrum voor
Literatuurvoorziening voor de Missie dat ruimte bood in haar maandblad waarmee zo‟n 5000
veldwerkers werden bereikt. Ook de contacten met het bedrijfsleven werden aangehaald, mede
omdat bedrijven de A-week financieel steunden. Verder, het succes van de A-week trok ook
leken: mensen die zich voorbereidden op uitzending, echtparen die een eerste baan in de tropen
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achter de rug hadden, en dergelijke. Anderzijds nam het aantal missionarissen snel af bij gebrek
aan aanwas; de grote betrokkenheid van Nederlanders bij missie en zending verschoof naar
ontwikkelingswerk. Deelname aan de A-week laat zien hoe snel die veranderingen gingen: in 1969
leverden missie en zending nog vrijwel alle 96 deelnemers, in 1975 werd besloten dat tenminste
de helft van de deelnemers (83) tropenervaring moest hebben, in 1979 leverden de kerken nog
maar een kleine minderheid van de 74 deelnemers.Het aantal deelnemers steeg van 39 in 1961 tot
102 in 1965, fluctueerde sterk in de jaren 70 (55 - 114), maar daalde daarna zover dat in 1988
geen A-week werd georganiseerd. De groep werd kleiner omdat er intussen keus was uit diverse
introductie-cursussen voor ontwikkelingswerkers. Bovendien werd de groep heterogener zodat
het moeilijker werd een doeltreffend programma te bieden. In 1992 viel het doek: na 3 jaar met
resp. 20, 19 en 19 deelnemers werd besloten dat de vruchten van de A-week niet meer opwogen
tegen de inspanning en kosten. Er was nog wel een vervolg - zie hieronder - maar dat speelde
geen dominante rol binnen Agromisa.
De A-week contacten resulteren in meer verzoeken om advies, literatuur, zaden, enz. Mede
daarom begint in 1968 de publicatie van het kwartaalblad „KALM-Berichten‟, waarin o.a. de
uitgebrachte adviezen en recente vragen staan; daarmee wordt een inbreng van het Zuiden bij de
beantwoording van vragen beoogd. Agromisa trekt ook de aandacht van instellingen met
verwante doelstellingen, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo zorgt het bureau van het
Vaticaan dat de contacten met FAO (wereld landbouw organisatie 6) onderhoudt er voor dat
Agromisa FAO-publikaties krijgt. Dat is het begin van een eigen bibliotheek, die een duidelijke
functie krijgt met de start van een Dokumentatie-groep in 1968. Deze groep compileert de eerste
Agrodokjes, die bondige informatie over veelgevraagde onderwerpen bieden.
In 1969 vindt de eerste StudentenKonferentie (STUKO) plaats. STUKO‟s zijn thematische
studiedagen - in 1969 „De organisatie van de arbeid in Latijns-Amerika‟ - die veel belangstelling
genieten van studenten binnen en buiten Wageningen en van de landelijke pers.
Externe samenwerking, intern dispuut
In de jaren „70 ontgroeit de ontwikkelingsent de missionaire wortels, het „geloof‟ verdampt ook
hier uit de samenleving. Dit is ook het tijdperk waarin interacademiale samenwerking - met een
zestal technische, veterinaire en medische studentengroepen in Nederland - vaste vormen krijgt.
Met inbreng van al die groepen worden de „KALM-Berichten‟ in 1972 opgevolgd door de
„Vraagbaak‟. En in 1974 stichten acht samenwerkende groepen met steun van het Ministerie voor
Ontwikkelingssamenwerking TOOL (Technologie Overdracht Ontwikkelingslanden). Daarmee
financiert het Ministerie voor het eerst een studentenactiviteit op gebied van ontwikkelingswerk.
Dank zij Agromisa‟s uitstekende contacten in Nederland en de Derde Wereld, heeft Wageningen
een sleutelrol in deze samenwerking. Naast Agromisa nemen ook TOOL (1975) en de zuidnederlandse evenknie ATOL (1977) plaats in de redactie van Vraagbaak.. Onder de
Agromisanten woedt een voortdurende richtingenstrijd tussen pragmatici - die toepasbare
landbouwkundige kennis willen aanbieden - en fundamentalisten - voor wie bezinning op
ontwikkelingsproblematiek en participatie van de doelgroep vooropstaan. Die laatsten voelen
niets voor adviezen aan welgestelden of het aannemen van subsidie van bedrijven of instellingen
die niet gericht zijn op het uit de wereld helpen van armoede. Dit leidt tot herhaaldelijk opnieuw
geformuleerde doelstellingen en nog meer aandacht voor sociaal-economische aspecten in de
werkzaamheden.
Groei naar volwassenheid (….) In 1980 komt de eerste dienstweigeraar Agromisa
ondersteunen. Hij krijgt opvolgers, waaronder ook houders van zogenaamde Melkert-banen,
zodat er nu doorgaans naast de secretaresse een tweede vaste kracht in dienst is.
6

O.a. opgezet door Sicco Manholt, zoon van de „rode‟ akkerboer op de aangeslibde gronden van de Lauwerszee,
die via de koloniale school in Deventer theeplanter werd in Indie en die uiteindelijk als socialistisch minister van
landbouw in Nederland en Europa de landbouw haar huidige gericht heeft gegeven.
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Om de kennis over ontwikkelingssamenwerking in Nederland te vergroten wordt in 1981 de
sectie Vorming opgezet, die de Introductie-Cyclus, het uitdragen van Agromisa‟s visie, het
Infoton, de voorlichtingsstand bij publieksactiviteiten en - als nieuw element - de voorlichting op
scholen gaat verzorgen.In 1987 worden ook de PR-activiteiten (waaronder digitalisering: de eerste
computer wordt in 1987 aangeschaft) in een sectie worden ondergebracht, en het bestuur
formeert een jaar later een Dagelijks Bestuur met min of meer professionelen krachten. Ook het
vrijwilligers werk verdwijnt en staf van de universiteit heeft minder tijd om pro deo mee te helpen
De fraaie organisatie schema‟s verhullen een vloed van strubbelingen en pogingen om de
onderlinge communicatie en de verhouding bestuuragromisanten in goede banen te leiden. Dit
leidt dan weer tot de klacht dat visie en beleid van de stichting niet tot hun recht komen. Tijdens
de driedaagse viering van het 50-jarig bestaan in oktober 1984 leidt de centrale vraag of de
doelgroep wordt bereikt met onze adviezen, Agrodokjes, A-week, enz., tot discussies die in
hevigheid en reikwijdte het Wageningse verre overstijgen(....)
Minder studenten, meer publikaties Met het laatste nummer van Agromisa‟s periodiek (ATSource) en met de laatste A-week markeert 1992 het einde van een tijdperk. Studenten lopen niet
langer in de voorhoede van het ontwikkelings-gebeuren; ze zijn ingehaald door het circuit van de
professionele ontwikkelingswerkers. Misschien tonen ze mede daarom minder animo voor
Agromisa; de veranderingen in het studieprogramma laten trouwens minder tijd voor nevenactiviteiten. De A-week commissie van 1990 telt nog één student tegenover 9 afgestudeerden. De
hartstochtelijke discussies over aard en aanpak van ontwikkelingswerk, inherent aan een
enthousiaste maar vlietende studentenpopulatie, zijn verleden tijd; Agromisa is niet langer een
studentenclub. Het vrijwilligersbestand verschuift naar afgestudeerden die tijd tussen
(tropen)banen invullen en (vroeg)gepensioneerden. Die trend zet door, zodat rond 2000 de
student-vrijwilligers geheel plaats hebben gemaakt voor „deskundigen‟. Pogingen om toch weer
studenten, die zolang het karakter van Agromisa bepaalden, aan te trekken, hebben helaas geen
resultaat. (Wageningen telt inmiddels veel buitenlandse studenten, ook uit de Derde Wereld;
wellicht moet Agromisa pogen die laatste groep actief in te schakelen.) De serie Agrodoks groeit;
in 1989 komt de formele samenwerking tot stand met het CTA (Centre Technique de
cooperation Agricole et rurale), het documentatiecentrum voor de ACP-landen. Dank zij
financiering door de EU kunnen personen in de Derde Wereld bij het CTA jaarlijks enkele
publicaties gratis bestellen. Het CTA wordt de grote afnemer en verspreider van Agrodokjes.
Daardoor gaat het functioneren als mede-uitgever: zonder instemming van het CTA is er geen
financiële basis voor werk aan herzieningen van Agrodokjes en nieuwe titels. Het CTA eist inzet
van deskundige vertalers. De vraag naar Engelstalige dokjes is verreweg het grootst, maar elk
dokje wordt ook in het Frans en Portugees uitgebracht. Aanvankelijk was Spaans de derde taal,
maar er was weinig vraag naar. (….)
Terug naar af...Gek genoeg floreert agromisa nog steeds tot het 3e millennium
Maar eind 2006 valt plots de bijl: het ministerie van ontwikkelingshulp honoreert de voorstellen
voor de volgende projectfase niet! De afhankelijkheid van één grote donor lijkt fataal: aflopende
contracten worden niet verlengd; het bestuur zoekt tevergeefs naar een fusie-partner, acht
Agromisa niet langer levensvatbaar en treedt af. Dat in 2009 het 75-jarig bestaan werd gevierd is
te danken aan de (over)moed van de 3 resterende stafleden die - met hulp van een schare trouwe
vrijwilligers - voor eigen rekening doorgaan, gesteund door het CTA. Ze vormen zelf het bestuur
en concentreren zich op de publicatie van Agrodoks. Daarnaast pogen ze de bibliotheek en de
beantwoording van vragen op niveau te houden. AGROMISA keert terug tot haar KALM
„roots‟. Dat 2007 en 2008 met een batig saldo worden afgesloten bewijst dat het vertrouwen van
het nieuwe bestuur terecht was. Het getuigt ook van voortgaande verbetering van de kwaliteit van
de Agrodok, die immers gezien de ontwikkelingen in het Zuiden aan steeds hogere eisen moeten
voldoen. Die ontwikkelingen stimuleren ook de vraag naar publicaties waarvan de inhoud is
afgestemd op een bepaalde regio. De subsidie van € 100.000 door ICCO (Interkerkelijke
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Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking) voor de vertaling van Agrodokjes in Afrikaanse
talen is een mooie kans om lokale expertise aan te boren. Maar de volgende stap: gezamenlijk de
inhoud afstemmen op regionaal gevraagde informatie - volgens het credo van participatieve
ontwikkeling - blijft een formidabele uitdaging. Wellicht hangt het van het slagen van die stap af
of AGROMISA ook het 100-jarige bestaan nog kan vieren.
Gebaseerd op een stuk van Ed Verheij, October 2009

Tijs Visser en de Elstar.

Eind 2007 overleed Tijs Visser, een markant persoonlijkheid en onderzoeker die aan de wieg stond van
de Elstar. De levensverhalen van zowel Tijs als de Elstar combineren hard en systematisch werk, sterke
verhalen, „gelukkig‟ toeval (serendipiteit), steun én tegenwerking van „het rijk‟ zowel als lessen voor de
toekomst als het gaat om innovatie. Tijs overleed op 4 December 2007 en de cursieve gedrukte passages
zijn van hemzelf.
Uit de mond van Tijs klonk alles fantastischer dan wanneer iemand anders het zou vertellen.
Maar ook zonder die extra „kleur‟ gaat het bij de combinatie Tijs en de Elstar om een bijzonder
verhaal, met lessen voor ondernemers en overheid die zich bezig houden met innovatie. Tijs was
zoon van een kapitein van de grote vaart uit Schiermonnikoog. Zijn grootvader was schipper op
de reddingsboot en in 1952 trouwde Tijs met juweliersdochter Marleen uit „stad Groningen‟. Als
jong en ambitieus academicus deed Tijs de eerste werkervaring op bij het Wageningse
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt in Nederland waar hij promoveerde op een
proefschrift over appelstuifmeel. Tijs werkte van 1956 tot 1963 volgens een latere baas “op een
koloniale manier” aan het Tea Research Institute (TRI) in de thee van Ceylon, het land dat nu Sri
Lanka heet. In 1963 werd hij hoofd van de Afdeling Groot Fruit van het Wageningse Instituut
voor de Veredeling van Tuinbouw gewassen (IVT). Tijs zette er zijn onderzoek naar appel- en
perenstuifmeel aanvankelijk verder door en later schreef hij daar nog veel wetenschappelijke en
praktische artikelen over fruitveredeling en –selectie. Hij eindigde overigens ook weer in het
stuifmeel, maar dat verhaal is moeilijk na te vertellen als je het slechts één keer van hem gehoord
hebt.
Na pensionering bleef Tijs bezig, vooral aan zijn hobby „de wilde appels van Schiermonnikoog‟.
Die appels ontdekte hij doordat hij er graag naar vogels keek (vanuit een zelfgemaakte tent). Op
een dag “zag ik een boompje en geloof het of niet, het was een wilde appelboom en die hoorde daar helemaal niet”.
Maar de groei van dat boompje en andere soortgenoten gebeurde door een combinatie van
toeristen die appels en klokhuizen weggooiden, samen met een myxomatose plaag waardoor er
een poos geen konijnen zijn geweest op Schier. Zo‟n gelukkige samenloop van omstandigheden
is een soort serendipiteit, genoemd naar het toeval waarmee een verbannen prins uit het land van
duizend-en-één nacht het paradijselijke eiland Ceylon aantrof dat toen volgens de legende nog
Serendip heette. Die ontdekking van Tijs op Schier werd de basis van een zoektocht naar appels
zonder schurft die hij in zijn latere jaren zou doen, o.a. met een teler uit het uiterste zuiden van
ons land bij Ossendrecht. Dat was Louis Miechielsens, die ook mee aan de basis stond van de
„red elstar‟, waarover later meer. Maar serendipiteit speelde ook een hele voorname rol in de
ontwikkeling van de Elstar.
Het verhaal van de Elstar begon in pak weg 1948, in de tijd van de naoorlogse wederopbouw. De
afdeling Groot Fruit van het IVT deed in Elst (Gld) systematische kruisingen om nieuwe en
betere appelrassen te vinden, o.a. met Arie Schaap als assistent veredelaar. De boomgaard heette
„De Santacker‟ ook al lag ze niet op zand maar juist op hele moeilijke zware komklei! Het was
“vreselijke” grond waar de tuinbaas ongewoon veel compost op heeft moeten brengen om er nog
iets mee te kunnen doen. In twee populaties van die kruisingsproeven kwam een ongewoon hoog
aantal goede zaailingen voor. Van ca 50 zaailingen (bomen) kwamen er zelfs meerdere op de
probeerlijst: “normaal ben je blij als je er 1 op de 100 haalt …”. Toen Tijs daar kwam stonden er bijna
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1000 appelrassen, “een schitterende plek om als jonge ambitieuze vent ergens te beginnen”. Hij begon in 1965
met smaakproeven van 120 bomen (=verschillende selecties) die iets leken te zijn.
Al in de jaren zestig bleek de Elstar goed uit de verf te komen in die smaakproeven maar het was
een boom waar telers niet van hielden. Het was allemaal blad met hier en daar een toch wat te
groengele appel “te veel blad en dus te weinig zon”. Een onopvallend bestaan was het daar dus voor
de Elstar in die vorm tot Dr. O. Banga (toen directeur van het IVT) besloot het bewuste perceel
met die kruisingen maar eens te rooien. Wéér zo‟n samenloop van omstandigheden: Men deed er
weinig mee, onderhoud was duur en er was ook nog zoiets als een voorgenomen verkoop van
een deel van die tuin wegens bouwplannen van de gemeente Elst.
De opdracht van Banga voor Tijs was om samen met Arie Schaap te selecteren in het „vergeten‟
bestand, met de afspraak: “dat alle bomen gaan weg die we geen van beide zagen zitten”. Alleen díe bomen
zouden blijven waar óf Tijs óf Arie wat in zag, óf waar ze allebei wat in zagen. Pakweg 10% van
het bewuste bestand met 120 bomen werden geselecteerd, de rest ging voor de bijl. Bij de Elstar
prees Tijs de smaak van de appel terwijl Arie bezwaren zag voor de teler: “een rotboom met te veel
hout en te weinig appels”. De boom bleef dus wegens de smaak, ook al was de kleur inderdaad te slap
vooral door het gebrek aan licht in de zwaar bladerende bomen. De volgende stap was
telersinzicht: de appel zou alleen kans maken als ze op een andere onderstam zou worden gezet.
Van een sterkere onderstam, waarschijnlijk MII, werd ze geplaatst op een zwakkere onderstam
(MIX). Dan groeide het loof minder en er zouden meer en rodere appels kunnen komen. Maar
de boom bleef „lastig‟. Het is de verdienste geweest van onder andere mensen zoals Arie Schaap
en Hans Smits (de teler van „de Betuwnaar‟) om het snoeien onder de knie te krijgen. Over „de
Betuwnaar‟ komt straks óók nog meer!
Arie Schaap is in 1968 overleden aan een hartinfarct. Hij heeft de voorzichtige start van de appel
dus nog meegemaakt, maar niet de doorbraak. Arie werd opgevolgd door Jac Verhaegh en de
Elstar was toen volgens Tijs “gewoon nog nummer 5022 of zoiets” (preciezer gezegd: 55044-240,
vanwege het kruisingsjaar 1955). Er was toen overigens al wel besloten om ooit eens een appel
naar Arie te noemen en toen nummer 55044-240 echt furore ging maken werd dus ook gedacht
aan Arie, aan Elst, Elstarie enzovoort. Tijs zei: “Als je een naam geeft moet je wel weten wat je doet, ook
voor de export. De Engelsen hadden bijvoorbeeld een appel die ze „Greensleeves‟ noemden, maar met zo‟n naam
moet je natuurlijk niet bij een Nederlandse consument aan komen. En tijdens een autoritje naar het IVT bedacht
ik ineens dat het Elstar moest zijn, geen Elstarie”. Die naam is aangeslagen, in Frankrijk met de slagzin:
“un Elstar un jour, un Elstar toujours‟. Tijs veerde op uit zijn stoel toen hij bijna wild zwaaiend dat
verhaal al weer een keer enthousiast herhaalde: “mooi he!”.

Het straat naambord met Elstar, de „Santacker‟ in Elst, en de Elstar in het Agrarisch Dagblad (20 jaar geleden).

Als je vandaag de dag aan zo maar wat mensen van de straat vraagt wat ze van de Elstar vinden
dan krijg je uiteraard uiteenlopende reacties. De verkoopster in de groentewinkel zegt: “geef mij
maar een Bellefleur, die kun je zo mooi rood oppoetsen met de kerst”. De groenteboer zelf zegt
dat er best veel mensen zijn die specifiek naar de Elstar vragen! “Maar vroeger had je nog „echte‟
appels: de Jonathan en de Goudrenet”. Een klant zegt “jazeker, de Elstar is lekker en goedkoop,
voor mij de beste appel die er is”. En dan loop je door Wageningen bij een open dag van één van
de onderzoeksinstellingen, in dit geval het MARIN dat werkt aan scheepsbouw, toevallig dichtbij
de zeevaart wortels van Tijs. Op weg daarheen kom je een laantje tegen dat „Elstar‟ heet, en bij de
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open dag zelf worden soep, broodjes en koffie verzorgd door „Elstarcatering‟. Eigenaar Richard
van de Zande blijkt in 1987 te zijn begonnen met een groentezaak in Barneveld, zoekend naar
een naam die helpt om e.e.a. in de markt te zetten. Hij wist dat de Elstar massaal werd aangeplant
en dat het dus een appel zou kunnen worden die goed in de markt zou gaan liggen omdat ze
datgene in zich had wat de consument aansprak. Na 5 jaar is Van De Zande salades gaan
verkopen, maar de groentezaak was de basis met de naam Elstar die stond voor een goede prijs
en kwaliteitsverhouding.
Hans Vijverberg, tuinbouwleraar van Helicon in Geldermalsen weet er méér van: een moeilijke
appel, groeit te fors, veel snoeiwerk en veel dunnen. Het is wel een appel voor zowel zand als
klei, goed bewaarbaar, maar beurtjaargevoelig en qua ziekte komt alles er in voor ook al is dat
geen groot probleem! De appel is echter wel een succes, nog steeds het grootste ras van
Nederland ook al zit ze wat in het hoekje van de stuntappel. Per telefoon lepelt Hans cijfers op
van het internet (10 aug 2007):
- de productie stijgt nog maar de prijs zakt,
- in 27 EU-landen wordt 458 miljoen kilo Elstar geproduceerd (170 in Nederland),
- dezelfde landen produceren 827 miljoen kilo Jonagold (135 miljoen in Nederland).
Un Elstar un jour, un Elstar toujours, dat was de eerde genoemde slagzin waarmee deze zo
bijzondere appel het ook in Frankrijk gemaakt heeft. Ook in Italië en Duitsland ging men over op
de Elstar, maar in België is het met de Elstar niet veel geworden. Daar was men helemaal
verslingerd aan de Jonagold, met meer en zekerder oogsten (geen beurtjaren) en ook met rode
mutanten. Wellicht had men in België ook geen last gehad van de strenge winter van begin
tachtiger jaren die veel telers in Nederland dwong opnieuw te planten (waarover later ook weer
meer).
De kleur van de Elstar was inderdaad een zwak punt: oorspronkelijk niet rood genoeg. Als Tijs
vertelt over smaakproeven zegt hij dat een mooie rode appel altijd beter door de smaakproeven
komt. Maar dat heeft de doorbraak niet gehinderd al was er wel meer nodig om de lange termijn
veilig te stellen. En op een goede dag in 1981 loopt teler Miechielsens uit Woensdrecht door zijn
bongerd waar hij een boomtop zag met rode appels. Tijs enigszins afgunstig over die episode:
“dat was 20 jaar systematische veredeling tegen 5 minuten van de teler”. Het vinden van de mutatie was
vakmanschap, maar die mutatie zelf was ook weer een kwestie van serendipiteit (=gelukkig
toeval). De combinatie is zo essentieel voor innovatie. Miechielsens zelf vermoedt overigens dat
de mutatie [toevallig] is ontstaan. Door de plotselinge strenge vorst van 1979 was de topscheut
onvoldoende afgerijpt met als gevolg dat ze dood vroor. Hij heeft toen waarschijnlijk niet diep
genoeg afgeknipt zodat er bevroren knoppen overbleven. Is daaruit de mutatie ontstaan. De
Elstar draagt laat en het snoeien begint dus wel eens als de vorst al is begonnen. Die combinatie
van factoren zou zo‟n stel cellen dusdanig hebben beschadigd dat ze muteerden en deze mutatie
bleek stabiel te zijn ook al waren daar in het begin twijfels over. Miechielsens ging vermeerderen
„zonder overleg‟ en zonder heel sterk te selecteren op echt mutatievrije mutanten. Daardoor waren
er takken die niet „vast‟ waren, maar de mutatie was volgens Miechielsens wel stabiel. Zijn
vermeerderen zonder toestemming leverde overigens ook gesteggel op over kwekersrechten, daar
haalde Tijs desnoods een advocaat bij. De naam Red Elstar leek te veel op de Elstar zelf, dus er
moest een deal gesloten worden over de rechten op de naam en men werd het eens. Tijs en
Miechielsens werden vrienden en de Red Elstar was een feit samen met andere rode Elstars. De
belangrijkste daarvan was waarschijnlijk de Elshof van een teler Elshof bij Zeewolde, met
daarnaast de Elstar Elswout en de Elstar van der Grift. De rechten van de eerste Red Elstar zijn
uiteindelijk gekocht van Miechielsens en toegepast op de Elshof (een wat vlakkere blos) die nu
samen met de Red Elstar (een wat gestreepte blos) als één variëteit / ras verkocht wordt. Een
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recente uitgave van het agrarisch dagblad „kopt‟ dat ook in Duitsland de toekomst van de Elstar
afhangt van de keuze van de juiste mutant.
Rond begin tachtiger jaren waren telers en handelaars enthousiast, maar was de appel er
tegenwoordig ook zo goed uitgekomen? Tijs zegt: “je moet bijvoorbeeld wel weten wanneer je een appel
moet proeven”. En “plukrijp is niet hetzelfde als eetrijp” zegt Freek Masteling, één van de Elstar
pioniers en oud voorzitter NFO IJsselmeerpolders. O.a. op de veiling (van Kampen) was hij altijd
erg bezig om te weten wat de consument wilde. Dat was een praktijk aanvulling op het werk met
de smaakproeven halverwege de jaren tachtig door Jac van Schaijk van de afdeling bewaring van
het IVT. De Elstar is inderdaad wel eens op verkeerde momenten geplukt (te laat) door
„deskundigen‟ die dan verklaarden dat de smaak niet goed was. Verder heeft ook Smits van de
Betuwnaar de eerste partij op een „kerstveiling‟ niet kunnen verkopen: de appels waren „eetrijp
maar niet bewaarbaar‟. Ze haalden de „houdprijs‟ niet van pakweg fl 1/kg. Een handelaar uit Den
Haag heeft die partij van alle 600 bomen toen opgekocht en waarschijnlijk verkocht in het minder
dure circuit. Maar telers zetten door en zo kon de Elstar toch echt doorbreken onder andere
omdat verkopers naar huidige maatstaven met kleinere hoeveelheden genoegen nam en omdat
men oor had voor de smaak van consumenten. Dat zou tegenwoordig wel anders kunnen zijn
gelopen omdat tegenwoordig de handel ineens heel veel of helemaal níets wil hebben. Een teler
zegt: “toen plantte je een paar honderd bomen, tegenwoordig gaat het direct om 100 ton en dat
zijn heel veel hectares terwijl je dan nog niet weet of de supermarkt er voor betaalt”. Nóg een
[toeval]factor voor het succes van de Elstar was een vreemde koude winter van 1984-1985
waarbij sneeuw viel op een onbevroren grond, met sterke vorst daarover heen met niet afgeharde
boompjes. Daardoor vroren veel bomen kapot, telers moesten opnieuw aanplanten en ze kozen
massaal voor de Elstar omdat inmiddels gebleken was dat je daar een goede prijs voor ontving.
En niet onbelangrijk was dat de teelt zat te springen om nieuwe rassen terwijl alle alternatieve
rassen mislukten door bijvoorbeeld slechte bewaarbaarheid. Zo waren daar de karmijn (heerlijke
appel), de Odin, de Yvette, de Gloster en de Lomb. De Jonagold is ooit van elders naar
Nederland gehaald (op zich een Indianenverhaal), ze was wel goed maar de Elstar smaakte en
kleurde beter. Freek Masteling had ooit „gegokt‟ met twee bunder Karmijn, maar die vroor kapot
terwijl Tijs een elfstedentocht reed. Masteling overleefde [als ex-West-Friese groenteteler] dankzij
een aanplant van 10 ha kool, die het toen even goed deed op de veiling. Het waren moeilijke
tijden en ergens klinkt een wat wrange herinnering aan „het rijk‟ dat moeilijk deed over „rechten‟
in de tijd dat de telers met veel bloed, zweet en tranen de nieuwe appel er door hebben moeten
trekken

Wortelsnoei voor „meer appel en minder boom‟, de Elstar bij de groenteboer, en Tijs met zijn vrouw Marleen.

Ten laatste, de Elstar werd ook een succes door teler Smits die vanuit de Betuwe via de NOP in
1969 naar de Flevo-polder was gegaan. Zijn tuin heette „de Betuwnaar‟, zonder „e‟ omdat de smid
die letter vergat toen hij die naam van ijzer heeft gelast. Smits had rond 1970 in het „krantje‟
gelezen over de Elstar. Hij probeerde contact te leggen met „dr. Visser‟ en hij hoorde dat er op de
proeftuin in Kraggenburg een boompje stond. In die tijd had het „rijk‟ veel zulke proeftuintjes,
een prima rol van de overheid bij de vernieuwing. En jawel, ergens achter een schuur stond een
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misselijk, lelijk, verkankerd boompje. Maar Smits was gewoon verliefd op die appel en hij was de
eerste die in 1973 op grotere schaal (pak weg 600 boompjes) ging planten nadat „dr. Visser‟ de
eerste boompjes op Horst had gemaakt. “Het was een smerige groeier, maar we hebben geleerd
er mee om te gaan en we hebben er goed mee geboerd”. Ma Smits zegt het nóg eens: “we hebben
veel te danken aan de Elstar”. En Tijs zelf heeft bewust geholpen meer plantgoed neer te zetten,
om voldoende materiaal te hebben voor als de vraag naar bomen op zou gaan lopen. Van die
bewuste serie is toen inderdaad veel plantmateriaal gemaakt, tegenwoordig zouden ze daar
strenger op zijn. Tijs heeft volgens de verhalen wel eens op de kop gehad voor het „te makkelijk
vermeerderen‟, maar dat was tegelijk ook één van de succesfactoren voor het aanslaan van de
Elstar. “Het was een prachttuin, die 600 bomen”, en Tijs met zijn consorten waren maar wat blij met
extra plantgoed dat ook nog “hoogstwaarschijnlijk” virusvrij was. Pa, ma en zoon Smits denken met
weemoed terug aan hun „Betuwnaar‟-tijd: “Tijs zat hier veel, met zijn aparte auto‟s, zijn zijden
sjaaltje, en zijn koffie die koud werd omdat hij niet ophield met praten”.
Hans Schiere

Landverhuizers, uit hetland van de sultan

Taurusgebergte bij Antalya Turkije ± 1952: een jong meisje uit een bergdorpje wordt verliefd op
een jongen uit een ander bergdorpje. Zij was ondeugend en liep van huis weg achter haar jongen
aan. Daarna toch getrouwd en het jonge paar vestigde zich in Antalya. Haar naam Fazilet en de
naam van de jonge Mustafa Balci. Zij kregen 6 kinderen, 4 meisjes, Hennefe, Zekije,Latife en
Fatma, 2 jongens Ramazan en Joekan. Vanaf 1974 Mustafa alleen. Van ongeveer 1979-1990 ging
het hele gezien (behalve de oudste dochter Hennefe) naar Nederland, Heteren. Ongeveer 1990
ging Mustafa en Fazilet met de jongste zoon Joekam weer terug naar Antalya, waar Mustafa niet
lang daarna overleed. Fazilet en Joekam wonen nu in Antalaya, evenals de oudste dochter
Hennefe met haar man Mustafa, inmiddels ook al opa en oma. De jongste zoon Joekan werkt als
reisgids vanwege zijn kennis van Nederlands, hij heeft de lagere school in Heteren doorlopen.
Vier kinderen zijn in Nederland gebleven. Latife heeft lange tijd gewerkt als kapster bij kapsalon
Ria Drent in Arnhem. Inmiddels heeft zij ongeveer 10 jaar zelf een kapsalon in Randwijk.

In 1989 is Ibrahim Sahin uit Turkije gekomen en is getrouwd met Latife. Ibrahim heeft eerst
jaren fabriekswerk gedaan. In ongeveer 2000 begonnen met een winkel in Renkum. Na 5 jaar al
uitgeroepen tot beste winkelier van Renkum. Ibrahim komt uit Aksu, vlakbij Antalya. Zijn vader
heeft daar een tuindersbedrijf. Latife en Ibrahim hebben 2 dochters. Zekye is getrouwd met
Dormus, 2 zoons. Wonen in Heteren. Dormus doet wat met auto‟s, vooral handel.
Fatma is getrouwd met Aziz, 2 kinderen en jongen en een meisje. Zij runnen een wasserij/
stomerij in Arnhem. Wonen ook in Heteren. Ramazan woont in Nijmegen, getrouwd 2 kinderen.
Bij mij niet bekend wat hij precies doet . Tot zover wat voorinformatie over de familie.
In 1994 ben ik voor het eerst met Ria Drent naar Fazilet in Antalya geweest. Vanaf die tijd ben ik
elk jaar op bezoek geweest, al dan niet in gezelschap van vriendin of dochters. Inmiddels had ik al
veel familie van Fazilet bezocht, waaronder ook de schoonfamilies van haar kinderen. Veel van
de families hadden of hebben nog tuindersbedrijfjes. Sommigen hadden het geluk dat
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projectontwikkelaars interesse hadden in de grond. Dat werd niet betaald met geld maar met
appartementen. De oudste dochter Hemefe had met haar man een klein tuinderijtje. Op die
grond staan nu wat torenflats, waarvan 13 het eigendom van Hennefe en Mustafa. Daar kun je
geen tomaten tegen telen.
De winkel van Ibrahim in het dorp waar hij 'winkelier van het jaar' werd. Beladen met turkse zoetigheid zoals
baklava ga je naar huis, door de sneeuw. Eigenlijk denk je maar aan één ding: de gelijkenis tussen deze man en dit
gezin met de vele andere mensen die je kent. Hij is ondernemer, constant bezig met de toekomst, hoe moet ik
verder als deze straat wordt aangepast, eigenlijk wil ik nog meer, ik ben nog maar 45, ik werk voor mezelf en mijn
gezin, ik heb de crisis net overleefd. De hele dag zit je tussen de mensen maar wie begrijpt de beslissingen die je
uiteindelijk zelf moet maken, alleen temidden van dochters en een lieve vrouw die zeggen dat je eens wat minder
moet gaan doen. Vertrokken uit het vaderland omdat het hier beter zou zijn, van de ene plek naar de andere, en
langzamerhand mag je nog wel langskomen in Turkije maar je bent niet meer één van hen. Sommigen die daar
bleven hebben het nu beter dan jij. En in het nieuwe land heb je ook geen wortels. Na de bruiloft ga ik er nog eens
heen om verder te praten.

En zo heeft Fazilet inmiddels 7 nieuwe appartementen. Zelf woont ze nog in een flat van 3
verdiepingen wat ook eigendom is. En dan hebben ze nog een huis in de bergen. Fazilet
[ongeveer 72 nu] kan niet lezen of schrijven maar tovert wel heerlijk eten op tafel zonder
kookboek, weegschaal of kookwekker. En geen pakjes, zakjes, blikjes of potjes maar alles
rechtstreeks van het land. Wij kopen hier pakjes met tomaten soeppoeder van Honig. Zij maakt
dat zelf. De jongere generaties doen dat niet meer. Die kiezen nu ook vaak voor kant en klaar en
fast food. Inmiddels zijn daar ook hypermoderne supermarkten. In de 15 jaar dat ik daar kom is
er een heel snelle modernisering aan de gang.
Peter Vos

Loslaten is …
Het is dinsdag 4 september 2001. Mijn mede-junk en ik hadden net ons laatste gram speed door
onze neusgaten gesnoven. Vol energie hiervan maar anderzijds vermoeid door het slaapgebrek,
zaten we laveloos voor ons uit te staren en te luisteren naar muziek die de stilte van de kamer niet
kon vullen. Er wordt aangebeld, het is 6.00 uur in de vroege en stille ochtend, waar normale
mensen horen te slapen. Ik mocht niet opendoen van mijn mede-junk. Het vermoeden bestond
dat het de politie was met haar versterking. Voor mij. Hij wilde er zeker van zijn dat de politie op
correcte wijze trachtte te handelen bij een arrestatie als deze. Wellicht kon hij hen betrappen op
een fout en dit tegen hen gebruiken.
De politie hield zich keurig aan de Nederlandse wetgeving. Binnen een paar seconden hadden zij
de deur geforceerd en kwamen zij met vier man sterk naar boven gerend. Op grond van
uithuisplaatsing moest ik van de inmiddels agressief geworden politie aanstalten maken om met
hen mee te komen. Ik voelde me net een crimineel. Door alle haast en mijn eigen agressie werd ik
zonder schoenen en sigaretten van de trap afgetild door twee agenten. Het 14 jarige kind dat ik
was, amper 43 kg, dacht hen de baas te kunnen zijn, door flink tegen te stribbelen en mezelf los
proberen te maken.
Eenmaal buiten zagen mijn vergrote ogen van de amfetamine, meerdere politiewagens. Het huis
was door talloze agenten omsingeld. Had ik toch even mijn best gedaan, een grote crimineel te
spelen. In de politiewagen op weg naar het politiebureau bleken de agenten niet agressief maar
sympathiek en vriendelijk. Doordat ik te veel naar films en televisie had gekeken, leek mij het
beste om hen geen antwoord te geven. Alles kon tenslotte tegen me gebruikt worden. Achteraf
gezien was dit op mij helemaal niet van toepassing. Het ging niet om een strafzaak, het ging om
mijn eigen bestwil.
De eerste uren moest ik doorbrengen in een ijskoude politiecel. Zonder deken, warmte of
gezelligheid. Het enige voordeel was dat ik niet geheel nuchter was. Echter begon dit ook in mijn
tegendeel te werken. De muren kwamen letterlijk en figuurlijk op me af. Eindelijk kwam daar een
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einde aan. Twee vriendelijke agenten maakten de celdeur open en ik mocht met hen mee naar een
plek voor meisjes „zoals ik‟. Ik was allang blij dat ik mocht vertrekken uit die eigenaardige
politiecel. Het kon me even niets schelen waar ik naartoe werd gebracht. En
onderweg in het parketbusje voelde ik grote schaamte opkomen. Ik werd door alle voorbijgangers
bekeken. Zo stom als ik was, dacht ik dat de ramen niet geblindeerd waren. Tot op heden zwaai
ik nog steeds naar een voorbijrijdend parketbusje. Zullen zij hetzelfde denken als ik?
Aangekomen op de plek voor de meisjes „zoals ik‟, zag het er angstaanjagend uit, net een
gevangenis. Ik mocht uit het busje stappen en moest een tijdje wachten in een halletje. Niemand
lichtte mij in. Enige tijd later maakten twee vrouwen een deur open die leidde naar het halletje. Ik
moest meekomen en mezelf uitkleden. Opnieuw kreeg ik een bevel om onder de douche te
stappen en mijn haren te wassen met luizenshampoo. Onderweg naar de andere meisjes, liep één
mevrouw voor mij en de andere mevrouw achter mij. Telkens maakte de voorste mevrouw een
deur open, voordat we verder konden lopen.
Terugkijkend, was ik snel gewend aan deze situatie. Toen ik vrijkwam was ik zo verheugd om zélf
mijn deuren open en dicht te kunnen doen. Aangekomen op de groep, waren daar de rest van de
meisjes. Zij hadden een vrije dag van school. Gelukkig, anders was ik alleen geweest. De meisjes
waren heel erg lief en konden antwoordt geven op mijn verwarrende vragen. Ik bleek in een
jeugdgevangenis te zitten. “Wat heb je gedaan?” vroegen de meisjes. “Niks” antwoordde ik. “Dan
zit je niet strafrechtelijk maar civielrechtelijk” antwoordden de meisjes. Als snel realiseerde ik dat
ik niet voor zweetvoeten in een jeugdgevangenis werd geplaatst en dit ter bescherming was voor
mezelf.
De jaren waarin mijn hormonen door mijn lijf begonnen te gieren en ik ineens begon te
menstrueren, kwamen mij niet ten goede. Ik werd een onhandelbaar meisje en was niet in staat
mijn eigen emoties te hanteren en te reguleren. Wekelijks dan wel dagelijks bezorgde ik mijn
andere gezinsleden, de stuipen op het lijf. Ik schreeuwde, vloekte en van respect naar mezelf en
anderen toe, was niet te spreken. Alles wat in mijn handbereik stond, ging kapot. En op de
middelbare school werd dit gedrag versterkt. Ik was niet in staat, autoriteit te aanvaarden.
In de eerste klas van de MAVO werd mijn nieuwsgierigheid gewekt door jongens en meisjes die
zich vergrepen aan softdrugs. Al snel kwam ik met hen in aanraking en wist ik wie de plaatselijke
dealer was voor minderjarige kinderen. Plat gezegd, ging ik elke dag stoned door het leven. De
problemen thuis en op school werden er niet minder om. Wel zorgde het ervoor dat ik mij
minder schuldig voelde en minder schaamde voor mezelf.
Een jaar later bracht een blow-vriendje mij in contact met mensen die meer gebruikten dan hasj
en weed. Tijdens de eerste ontmoeting had ik mijn allereerste lijntje speed naar binnen gesnoven.
De dagen daarop, volgden er meer. Tevens mocht ik een xtc-tabletje proberen. Ik was uiterst
nieuwsgierig en ik wilde niets missen. Met alle gevolgen van dien. Mijn moeder was belast met de
zorg voor vier kinderen. Inmiddels woonden twee daarvan zelfstandig. Ik luisterde niet naar mijn
moeder en kwam thuis wanneer ik wilde. Om vervolgens de boel weer kort en klein te slaan. Ze
was de grip op mij verloren en het vermoeden bestond dat ik verslaafd was aan harddrugs. Op
advies van meerderen had zij de sloten van het huis laten vervangen.
Het kwam voor mij wel goed uit. Nu kon ik doen en laten waar ik zin in had. Het junk-huis waar
iedereen zich bevond, kon ik voorgoed betreden. Ik vond het heerlijk om niet in mijn
achterhoofd te hoeven luisteren naar het stemmetje, die vertelde hoe laat ik thuis moest zijn.
Alhoewel ik mij er dikwijls niet aanhield, was ik mezelf er wel van bewust.
Wanneer mijn moeder vertelde hoe laat ik thuis moest zijn, schreeuwde ik vaak; “Jij geeft me ook
nooit vrijheid”. Pas toen ik in de jeugdgevangenis terecht kwam, wist ik wat vrijheid inhield.
Een paar weken nadat ik het junk-huis was ingetrokken, kwam de kinderbescherming aan de
deur. Samen met een gezinsvoogd werd ik meegenomen naar een crisis-opvang. De volgende dag
was ik weer vertrokken. Ik had stennis gemaakt en duidelijk aangegeven dat ik daar niet wilde
blijven.
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Jaren later besefte ik dat dit mijn enige „kans‟ was geweest. Juridisch gezien mag de rechter na een
soortgelijk incident, toestemming geven om de minderjarige in gesloten opvang te plaatsen.
Weken later kwam de bewuste arrestatie. De jeugdgevangenis heeft mijn leven in positieve zin
veranderd. Allereerst ben ik bevrijd van mijn verslaving. Ten tweede ben ik heropgevoed en is mij
structuur en discipline bijgebracht. Alhoewel ik dit destijds niet op deze manier beleefde en
mezelf verbaasde over de strenge regels die er gehandhaafd werden. Het enige waar ik moeite
mee had was de vrijheidsbeperking en het feit dat ik tussen criminelen gevangen zat, die wel een
delict hadden gepleegd. Over het algemeen heb ik een fijne tijd gehad met de begeleiders en de
andere „ingeslotenen‟.
Zeven maanden en een psychologisch onderzoek later, werd ik in een internaat geplaatst. Dit was
een verschrikkelijke periode. Regels en duidelijkheid waren hier ver te zoeken. Als ik had gewild,
kon ik op de eerste dag verdovende middelen genieten. Ik wilde zo spoedig mogelijk naar huis en
deed hier mijn uiterste best voor. De interne, tevens MLK-school was te laag gegrepen voor mij
en ik mocht samen met nog een jongen van het internaat, naar de plaatselijke middelbare school.
Dit was uniek en ik haalde unieke cijfers.
Na een half jaar werd ik verblijd met het nieuws weer naar huis te mogen. Ik wilde terug naar de
oude middelbare school, waar ik het verpest had en hen laten zien in hoeverre ik veranderd was.
Dit tegen het advies in van mijn gezinsvoogd en familie. In de thuissituatie en op school liet ik
zien wie ik geworden was. Wel heb ik mij in de jaren die volgden, vaak alleen gevoeld. Tijdens
mijn verblijf in de jeugdgevangenis en het internaat, waren we altijd samen. Van de drugsvrienden
in mijn woonplaats deed ik afstand. Hierdoor hield ik niemand over en moest ik opnieuw leren
vrienden maken, met normale mensen. Dit alles is mij uiteindelijk gelukt. Tevens heb ik
verschillende diploma‟s behaald en mag ik mezelf, juridisch medewerker noemen en het volgende
komt bij me op.
Loslaten is niet ophouden met liefhebben,
Het is herkennen, dat ik het niet voor een ander moet doen.
Loslaten is niet mezelf afsluiten,
Het is realiseren, dat ik een ander niet kan beheersen.
Loslaten is niet iets mogelijk maken,
Maar toestaan dat de dingen gaan zoals ze gaan.
Loslaten is niet vechten tegen machteloosheid,
Maar accepteren, dat de uitkomst zich niet laat dwingen.
Loslaten is niet een ander willen veranderen of verwijten maken,
Maar het beste ervan maken voor mijzelf.
Loslaten is niet zeggen voor,
Maar geven om een ander.
Loslaten is niet uit handen nemen,
Maar ondersteunen.
Loslaten is niet oordelen,
Maar toestaan, dat de ander ook maar een mens is.
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Loslaten is niet proberen de uitkomst te regelen,
Maar accepteren dat de ander weggaat.
Loslaten is niet beschermen,
Maar toestaan dat de ander zijn eigen realiteit onder ogen ziet.
Loslaten is inzien, dat de ander zich niet laat controleren,
Maar dat ik alleen kan streven naar degene die ik droom te zijn.
Loslaten is minder bang zijn en meer liefhebben…………..
Maria (dat betekent: „bitter‟)
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„noch rin ik troch ..’
noch rin ik troch de greiden
en sjoch hazzen, fûgels en kij
it iten sykjend op‟e ein fan‟e dei.
noch rin ik troch de greiden
en rûk it heamakke gers,
noch net ynpakt troch de pers.
noch rin ik troch de greiden
en hear de rop fan tsjirk en skries
earst it tsjuster twingt harren lûd ta belies.
noch rin ik troch de greiden,
begrinze troch dyk, kanaal en feart;
dêr wurdt de widens earst op „e kime keard.
dan rin ik troch de strjitten
en sjoch de hûzen oan ien stik wei:
garaazjes, wegen: ien grutte stiennebrij.
ûnwennich, it beset my suver:
wêr binne de hazzen, de fûgels,de kij bedarre?
wat kin ik min it stedsk beslach op‟e natuer fertarre!
Himpens, november 1996, Jan van der Hoek
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