
Onze eerste kerstboom 

Ik ben nu 84 jaar, maar hoe jong zal ik ge
weest zijn toen ik voor het eerst een kerst
boom zag? Een jaar of 8 denk ik. Nee, ik had 
nog nooit een kerstboom gezien. Maar een 
kleine week voor kerstmis stond er dat jaar 
één te prijken voor het raam van onze poli
tieagent Van Duijne, dat was in het huidige 
restaurant "Het Oude Raadhuijs' in mijn ge
boorteplaats Eemnes. Ik liep er meermalen 
langs en ik vond het prachtig. Kaarsjes ston
den er in en allemaal keurig zilveren ballen 
en in de top een grote zilveren piek. Zo, ik 
wou voor Kerstmis ook zoiets moois in huis 
hebben. Zoals elk jaar hadden we ook nu ons 
kerststalletje in een hoek van onze huiskamer 
neergezet en als achtergrond had ik een, naar 
mijn gevoel, Palestijns landschap geschilderd 
met palmen en bergen, maar zo'n kerstboom was 
iets nieuws. Ik nam de schop uit de schuur en 
liep ermee het weiland achter onze boerderij 
over naar de Gooiersgracht, want daar op de 
Gooise hei had ik wel eens denneboompjes zien 
staan. Over de Gooiersgracht liep ik naar de 
Witte Bergen, een zandverstuiving die er nu 
nog is, en ja hoor daar zag ik denneboompjes. 
Ik stak de mooiste eruit en sjouwde daarmee 
naar huis. Daar zaagde ik de wortels van de 
stam en ging met m'n boom naar Dirk Bieshaar, 
onze knecht, die zou me wel helpen. Maar Dirk 
stond net met z'n schoongewassen voeten het 
roggebrood te kneden in een trog, dat was 
toen nog zo. Het viel me weer op wat een 
uitgesproken O-benen Dirk had. In het dorp 
had Dirk de bijnaam van Keuevanger, trouwens 
iedereen had toen een bijnaam. Het is wel een 
geestige naam als je de afdeling varkensfok
kerij uit die tijd begrijpt.Dirk zou me 
straks wel helpen, maar vader zei:"Nou 
mot jie eerst wat veur mien gaon doen. As de 
roggebrôje klaor binne bring ze dan op de 
kruwaoge naor bakker Harskamp en vraog of tie 
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ze marregemiddag weer thuus wil bringe." Ja, 
we spraken toen nog plat Eemnessers. Nou, ik 
had al een uur werk eer ik weer terug was en 
toen was Dirk al klaar met de basislatjes 
voor de kerstboom en ik zette m'n boom in een 
hoek van de huiskamer, recht tegenover het 
kerststalletje. Met tante Rutje, die naast 
ons woonde, reed moeder met de tentwagen naar 
Hilversum. Vader stalde het peerd en ging 
naar de veemarkt. Moeder kocht op de Groest 
de nodige spullen voor de kerstboom en toen 
ik die met kaarsjes, kerstballen en een mooie 
piek had versierd, had moeder ook nog een 
boel ronde koekjes met een gat er in, marse
peinen kransjes en weet ik wat waar ik de 
boom mee vol hing. Nou, ik was trots op m'n 
kerstboom. De lichtjes mocht ik pas na de 
nachtmis aansteken. De deerns, zoals m'n 
zusjes genoemd werden, leefden wel helemaal 
mee, want ook voor hun was het de eerste 
kerstboom. Om vijf uur begon de nachtmis; er 
waren drie heilige missen en we zaten al die 
tijd met onze jassen aan, want verwarming was 
er nog niet bij. Ik herinner me niet dat we 
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daar veel last van hadden. 
M'n grootmoeder, opoe Teunisje, kreeg van 
Dina, de pastoorsmeid een stoof waar ze een 
kooltje vuur in de test had gedaan, lekker 
warm onder die lange rokken. Onder de preek 
vielen de meeste boeren in slaap. Een boer 
snorkte zó hard, dat de pastoor zijn preek 
moest onderbreken. Je hoorde een besmuikt 
gegrinnik in de banken en pas toen zijn naas
te buurman de snorker wakker gepord had, kon 
de pastoor zijn preek afmaken. Maar al die 
tijd dacht ik aan mijn kerstboom. De laatste 
van de drie missen vond ik het mooist, want 
dan zongen we begeleid door het orgel en het 
zangkoor alle bekende kerstliedjes: "De her
dertjes lagen bij nachte". "Er is een roos 
ontsprongen", "Kindeke rein, kindeke klein" 
en nog veel meer. Achter in de kerk zaten in 
de armenbanken veel Belgische soldaten die 
waren gevlucht voor de Duts (Duitsers), dat 
was dus in de oorlog van 1918. 
Uiteraard had je toen je thuis kwam nog niets 
gegeten, want iedereen was ter communie ge
weest en dan moest je nuchter blijven. We 
hadden dus reuze trek. In de keuken was de 
kachelplaat onder de tafel al lekker warm aan 
je voeten. Daar had de meid gloeiende kool
tjes vuur uit de doofpot in de ijzeren la 
gedaan en de kachel in de keuken was ook 
lekker warm. Moeder had een heerlijke tulband 
gebakken en daarna sneed vader de ham aan die 
hij zorgvuldig in de rookkast had gerookt en 
daarna gekookt. Nou die ham heb ik later 
nooit meer zo lekker gekend. Zoiets als de 
beroemde Ardenner ham uit Luxemburg en dan op 
dat roggebrood van vader! 

Na het ontbijt kwam de kerstboom in de huis
kamer aan de beurt. Eerst ging ik de kaarsjes 
in de kerstboom en bij het stalletje aanste
ken. Niemand mocht de kamer binnen eer ik 
klaar was, maar daarna stormde dan ook de 
hele reut naar binnen en de bewondering voor 
deze eerste kerstboom was dan ook algemeen. 
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Mijn vader wilde eerst nog wat kerstliedjes 
horen: dat deden we maar, want ik had een 
goede stem; maar al die tijd kon ik mijn ogen 
niet van de boom afhouden. Intussen was het 
een beetje dag geworden en toen alle kaarsjes 
uit waren herinner ik me nog de enorme lande
righeid waarmee ik die morgen doorbracht. 
Nee, radio was er toen nog lang niet. 
Met Sinterklaas had ik "De zoon van Dik Trom" 
gekregen; ik had het boek al twee keer uitge
lezen en keek nog eens naar de prachtige 
tekeningen van Johan Brakenziek, maar verder 
verveelde ik me rot. Van lieverlede begon ik 
stuk voor stuk de snoepjes uit de boom te 
plukken, wel oppassend voor de deerns maar 
die kregen het toch in de gaten en dat werd 
natuurlijk klikken geblazen, want daar waren 
ze sterk in. Vader werd zo kwaad, dat 'tie me 
een lel om de oren gaf en riep: "Ben je nou 
helemaol belaozerd, daor vrêêt je de hele 
kerstboom nog leeg ôôk, vort naor je nest. 
Van mien hoef je een aander jaor geen kerst
boom meer in huus te zette. We hebbe hier al 
een môôie kerststal en dat is tenminste 
rooms. Vort naor je nest." Nou, ik naar boven 
en naar bed. Het kon me niks schelen want het 
mooiste had ik wel gehad. 

Nou, dit is mijn herinnering aan onze eerste 
kerstboom. 

G. van Stouteburg. 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en 
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die 
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die 
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen 
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