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ZOMERSERIE

Langs de N271 is heel wat bedrijvigheid. Wat doen die mensen
daar? En wat wordt daar verkocht langs de kant van de weg? In
deze serie staan we daar kort bij stil.

„Voordat de Amerikanen naar
West-Europa kwamen, werden de korrels
van het graan door de jongeren gebruikt
als kauwgom.”

Ouderwets boerenleven herleeft
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door Ingrid Lemmens

T

wee oude mannen, beiden hun grijze haren bedekt met een verwassen
petje, zitten op een oude
tractor met maaimachine en sikkel
er achteraan hobbelend het rogge
te maaien.
Het echte ouderwetse boerenleven
herleeft voor even aan de Rijksweg
ter hoogte van Well. Wie met de
auto langs raast en een blik richting
het roggeveld werpt, ziet een vooroorlogs tafereel herleven.
Veel vrachtauto’s en vakantieverkeer rijden de plek zonder op te kijken voorbij. Slechts een enkeling
stopt om een foto te maken op deze middag. Doodzonde, want het is
een bijzonder gezicht dat je nauwelijks nog ziet. Land dat bewerkt

Harrie Willems (op de tractor) en Toon Bloemen maaien het rogge.
wordt met materiaal uit de twintigste eeuw. Vier mannen uit Veulen
zijn bezig het rogge te verzamelen
voor de historische dag in het dorp
in juli 2011. Kees de Weert legt het
uit: „Volgend jaar houden wij een
historische dag en daarvoor zijn we
nu het rogge van het land aan het
afhalen. Dat rogge moet een jaar
drogen voordat we het kunnen dorsen.” Bij dorsen worden de korrels
uit de aren verwijderd en blijven
de roggekorrels na het verwijderen

van het stro over. Later wordt het
graan verwerkt tot donkerbruin
roggebrood. De overige uitleg van
De Weert wordt overstemd door
het lawaai van de tractor die steeds
voorbij raast. Het geluid lijkt op
een oude stoomtrein, maar de tractor rijdt toch echt gewoon op diesel. Boer Harrie Willems is liefhebber van het oude boerenleven. Geconcentreerd bestuurt hij de tractor uit de jaren dertig die hij heeft
moeten starten met een brander.

foto Jurgen Mols

Zijn handen zijn zo zwart als kool,
maar zijn ogen stralen. Hij geniet
zichtbaar van het nostalgisch gebeuren. Wat hem betreft hadden de
oude machines nooit vervangen
hoeven worden. Al zal menigeen
daar anders over denken. De boer
is een hele dag bezig met het stuk
grond van circa vier hectare te
maaien. Een moderne maaimachine was in slechts anderhalf uur
klaar geweest. „Maar dat is natuurlijk niet historisch. We organiseren

niet voor niets een historische dag.
Dan moeten we het ook op een
ouderwetse manier maaien”, lacht
De Weert, terwijl hij demonstreert
hoe de korrels het stro loslaten. Hij
trekt een stuk los en wrijft met zijn
handen over elkaar. De korrels laten los. „Voordat de Amerikanen
met kauwgom naar Europa kwamen, gebruikte de jeugd van toen
de korrels als kauwgom”, zegt hij
terwijl hij de korrels in zijn mond
stopt.

