Historische Kring IJsselstein 14 (1980). - Dl.14 St. Katrijnmelken door E. van Voorst, IJsselstein. Wij kunnen wel zeggen dat deze oude traditie bijna tot het verleden behoort. Velejaren terug bestond de gewoonte, dat in de nacht van 24 op 25 JeiHWSiTbij de boerende koeien mochten worden gemolken.

&quot;**?*****«?«/». ,,Mochten&quot; is wel wat veel gezegd. Het mocht eigenlijk niet, maar het werd tochgedaan. Zij die het voorrecht hadden te kunnen melken, wat niet ieder bezat,gingen die nacht met emmers op pad om in de weilanden de koeien van hun melk teontdoen. Oogluikend werd die traditie toegelaten. Ook gebeurde het wel eens datde boer een arbeider op wacht zette bij zijn vee. Die mocht dan de melk voor zichhouden. Op zich zelf was dat melken nog niet zo erg, maar wat wel minder leuk was,was dat die dieren de hele nacht werden opgejaagd. Want was de ene man klaar metmelken, dan kwam een uurtje later nummer twee ook eens kijken of er nog wat

tehalen viel. Ik weet van een boer, die 's nachts wakker werd en een emmer hoorde rammelen.Heel voorzichtig, zonder licht te maken, sloop hij op zijn kousevoeten naar buiten.Het was erg donker. Achter de hooiberg staande, hoorde hij gepraat in het weiland.Dus daar was wat gaande. Bij het landhek stond een melkbus. Hij hield zichmuisstil. Telkens kwam een figuur uit het duister naar voren. Hij hoorde de melkin de bus plensen en zeggen: we hebben al aardig wat bij elkaar. Hij wachtte nogeven, de bus was bijna vol. Toen pakte de boer zachtjes de bus op en ledigde hem ineen andere bus, die hij op de deel had klaar staan. Vervolgens schreef hij een kortbriefje met de woorden: ,,Mannen hartelijk bedankt voor je werk&quot;, zette de legebus netjes weer bij het hek, sloot de eur van de deel en rolde zich weer behaaglijktussen de dekens. Dat dit St. Katrijnmelken in ongebruik geraakt is, heeft twee oorzaken:Ten eerste leven wij in een tijd van weelde en overvloed. Vroeger was het voor

dearbeider een apart buitenkansje. Ten tweede, wie kan er van ons jonge geslacht nog met de hand melken ? Alles gaattot in de perfectie machinaal. Van de koe in de tank. Een ander voorval van het St. Katrijnmelken wil ik U hierbij ook niet onthouden: Ze zaten bij elkanderBuur Klaas te saam met Hein.Wat denk je, ouwe jongen,'t Is morgen St. Katrijn. Ik dacht zo deze avond,Wij moeten er op uit,Er lopen zoveel koeienDat wordt een goede buit.

Historische Kring IJsselstein 14 (1980). - Dl.14 Het is ook lekker donker,Wat jou, zeg ouwe rot;Wij gaan het weer proberenEn lopen niet in 't schot. Dus togen de twee melkersTezamen stil op pad.Klaas wist de weg terdegeDie hij te nemen had. Zij kwamen bij een weilandHeus ja, daar liep het vee;Wij kunnen aan de slag gaanZeg Hein, wat valt dat mee. Zij molken vlug en vaardigTwee grote emmers volZiezo die zijn weer binnenHet doet mij reuze lol. En nu weer gauw naar huis toeDat is al vast weer klaar.Wat wegen die twee emmers,Zeg Klaas toch mieters zwaar. Als wij de weg bekorten.En gaan hier overdwars.Daar ginder ligt een loopplankDat komt ons goed van pas. De plank werd opgenomen,Zij paste ook heel vlug,Hein stapte met zijn emmersOp deze nieuwe brug. Of 't kwam dat hij niet dik was.Dat weet ik heus niet hoor.De plank kon hem niet houdenEn brak toen midden door. Een plons....................een help en Hein lag Met emmers melk en al,Te ploeteren in het slootjeDat was een koud geval. Klaas

schoot hem vlug ter hulpeen reikte hem de hand.Hij voelt zich plotseling glijdenEen stuk brak uit de kant.

Historische Kring IJsselstein 14 (1980). - Dl.14 En Klaas deelt eerlijk samen Het frisse bad met Hein, Die raasde in alle talen Doch Klaas zucht: 't moest zo zijn. Het moest zo zijn, maar ja vent.De melk is ook nog weg.Dat is nu praat voor laterNu vlug naar huis toe, zeg. Ze zijn naar huis gelopen,In 't donker van de nacht.Leeg waren zij vertrokkenZij keerden zonder vracht. Zij moeten nu op jarenEn oude mensen zijn;Klaas gaat nog dikwijls pratenEn avonden bij Hein. En als ze dan tezamen.Elk op zijn praatstoel zijn,Dan hebben zij 't nog overDie nacht van St. Katrijn !

