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Godsdienstrellen
I edere dag zijn veel Nederlanders ongelofelijk boos op andere

Nederlanders. Dat lees ik op een paar websites en in De Tele-
graaf, de enige Nederlandse krant die je in dit afgelegen oord
kunt kopen. Maar van één ramp zijn we in ieder geval af: de on-
derlinge godsdiensttwisten. Ik dacht er weer aan toen ik op het
schermpje van mijn laptop een paar wilde protesten tegen dat
filmpje, Innocence of Muslims, zag. In Benghazi zijn de Ameri-
kaanse ambassadeur en nog drie diplomaten vermoord. Hoe gek
kan je worden, of zijn.

Nog altijd denk ik met dankbaarheid aan mijn geschiedenisle-
raar, meneer Muste. Hij kon prachtig vertellen. Een van zijn
meeslependste nummers was de Beeldenstorm, hoe onze protes-
tantse voorouders in 1566 in de katholieke kerken alle beelden
kort en klein hebben geslagen en gelovigen hebben vermoord. In
de boekenkast van mijn vader stonden de negen delen Oorsprong
der Nederlandsche Beroerten van Pieter Bor, de Loe de Jong van de
Tachtigjarige Oorlog. Een rijk geïllustreerd verhaal, gepubli-
ceerd ergens in het midden van de zeventiende eeuw. Nu lijkt het
alsof je in de Beeldenstorm de Talibaan aan het werk ziet.

Ik ben volstrekt ongodsdienstig opgevoed. Wie in een of an-
der opperwezen gelooft, moet dat zelf weten, maar fanatisme
beschouw ik als een gevaarlijke afwijking. Nooit te dicht langs
een roomse kerk lopen want dan loop je de kans dat je wordt in-
gemetseld, zei mijn moeder. Een late echo van de risico’s die je
loopt door de bemoeizucht van de gelovigen. En zo lang geleden
is het niet dat we er hier nog flink last van hadden. Ik noem een
paar voorbeelden.

In 1951 is de roman Ik heb altijd gelijk van W.F. Hermans ver-
schenen. De held, Lodewijk Stegman, keert als veteraan op een
troepenschip uit Indonesië terug naar het vaderland. Als ze in

het zicht van de kust zijn, ontstaat
onder de soldaten een geweldige ru-
zie. Stegman geeft de gelovigen van
alle partijen de schuld van die ver-
geefse oorlog aan de andere kant van
de wereld. In het bijzonder de katho-
lieken krijgen ervan langs. Daar lig-
gen ze ‘met puisten op hun wangen
en rotte kiezen van het ouwels vre-

ten’. Die planten zich voort! Binnenkort is heel Nederland ka-
tholiek. Ongeveer zoals Geert Wilders nu denkt dat de natie
geïslamiseerd zal worden.

De schrijver werd aangeklaagd wegens de belediging van een
volksdeel maar vrijgesproken. Een romanfiguur mag alles zeg-
gen wat de schrijver gepast voor zijn persoonlijkheid vindt, oor-
deelde de rechter. Daarmee was die godsdienstrel in de kiem ge-
smoord. Tien jaar later werden in Staphorst de 48-jarige Berta
en de 45-jarige Derk op overspel betrapt. Het vrome dorp ont-
stak in een collectieve woede. Er volgde een volksgericht, de zon-
daren werden in een varkenshok gestopt, dat werd op een mest-
kar geladen, en zo werden ze door de straten gereden. Jammer
dat er geen filmpje van is, maar op internet kun je duidelijke
verslagen van deze fundamentalistische gebeurtenis vinden, bij-
voorbeeld in de Leeuwarder Courant van 13 november 1961. Sinds-
dien is Staphorst niet in het nieuws geweest.

Mij verwondert het nog altijd dat de schrijver Belcampo,
pseudoniem van Herman Pieter Schönfeld Wichers (1902-1998)
niet het centrum van een godsdienstrel is geworden. In zijn ver-
haal Het grote gebeuren geeft hij zijn versie van Het laatste oordeel.
Dat is niet vrij van blasfemische aspecten, om het zacht te zeg-
gen. Krasser maakt hij het nog in zijn gedicht Het woeste paard. Ik
las het voor het eerst toen ik een jaar of tien was, in zijn bundel
De verhalen van Belcampo. Zo begint dit gedicht:

Het woeste paard rhinoceros breekt uit zijn houten kootje los. Het heeft de
pas erin gezet en dreunt gelijk een schuiftrompet. Soms tuimelt het een
eind langszij, en bijt een vrouw in bil of dij, of werpt zich op een weerloos
kind wat het gelijk een koek verslindt.

Het is wel duidelijk dat we hier met een bijzonder ondier te ma-
ken hebben. En nu komt het:

‘Vooruit maar weer, daar staat een kerk. Van godsdienstzin een wonder-
werk. De priester slaat een kruis en bidt. Er is geeneen die nu nog zit.
Daar nadert met gestampte tred het beest, vervuld van sloperspret. Het
slaat zijn gore reuzenklauw aan ’t sidderende kerkgebouw. Als peper uit
een peperbus strooit het de hele vromenklus. En jaagt ze in een taaie drek,
die alles vult, neus, oor en bek.’

Dat liegt er niet om, en zo is het wel genoeg lijkt me.
De schrijver was een man die geen vlieg kwaad deed. Mijn

vriend Jean-Paul Franssens belde hem eens. Herman was een
eindje gaan fietsen. Waarheen? Dat wist zijn vrouw niet. „H ij
fietst alleen nog met de wind mee.”

Nooit te dicht
langs een
roomse kerk
lopen
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Toen een
vrouw een
vrouw was
De mantelpakjes, wespentailles en kleurige
dessins in het Haags Gemeentemuseum
bekoren weer net zoals in de jaren vijftig.
Misschien is er meer aan de hand dan
nostalgie en escapisme.

Links: ‘namiddagjurk’ in New Look-stijl (Nederland, herfst 1948, wol), rechts: ‘namiddagjurk’ (1959, wol)

Links: hoed van Max Heymans (1951), rechts: patroon uit Vo g u e , jaren 50

Links: twinset (Italië, circa 1955-1957), rok, (jaren 50, wol), rechts: jurk, circa 1950-1955, nylon, plastic

Door Sandra Heerma van Voss

H et was voorbij. Geen oorlog
meer. De Amerikaanse bevrij-
der bracht sigaretten mee,
chocolade en kousen van ny-

lon, een nieuwe ‘wonderstof’ waar tijdens
de oorlog parachutes en ander materieel
van gemaakt werden. Vanaf 1949 was tex-
tiel niet meer op de bon en kon de Neder-
landse huisvrouw naar hartelust aan de
slag met de naaimachine. Modebladen
verkochten knippatronen van de nieuw-
ste, meest begerenswaardige creaties uit
Parijs; stoffenwinkels en warenhuizen le-
verden de materialen. Wie niet handig ge-
noeg was, kon terecht bij een huisnaaister
of coupeuse.

De naoorlogse mode, op 12 februari
1947 met een historisch geworden show
gelanceerd door ontwerper Christian Di-
or, was alles wat kleding in oorlogstijd
niet kon of mocht zijn. Onpraktisch. Vro-
lijk, romantisch, frivool. Diors ‘New Look’
omsnoerde de taille en liet de rok wijd uit-
waaien, in meters stof die puur ter decora-
tie diende. De eerste Parisiennes die zich
ermee op straat waagden, werden soms
door woedende vreemden belaagd: dit
was de decadentie ten top. Maar het pro-

test verstomde snel. „Ik herinner me de ja-
ren vijftig als een tijd van vernieuwing en
hervonden zekerheid”, vatte filmster
Audrey Hepburn (1929-1993), die de be-
zetting als tiener in Nederland had mee-
gemaakt, het later samen. „Een wederge-
boorte van kansen, vitaliteit en enthousi-
asme. […] Het leven werd zorgelozer […] Je

mocht weer optimistisch zijn over de toe-
komst.” Het Gemeentemuseum hoefde
enkel in de eigen kostuumcollectie te zoe-
ken om een prachtige tentoonstelling
over Fabulous Fifties Fashion samen te stel-
len, verdeeld over elf stijlkamers met the-
ma’s als ‘Kantoor’ (geïnspireerd op het
strenge, sexy reclamebureau uit de tv-se-
rie Mad Men), ‘Vrije tijd’ (met nog zo’n re-
volutionair nieuw kledingstuk: de in 1946
bedachte bikini) en ‘Glamour’ (met
avond- en cocktailjurken).

Het aandeel huisvlijt is indrukwekkend
hoog, en creaties als een ‘b e v r ij d i n g s r o k ’
van restjes stof en een New Look-achtige
zomerjurk met een oude parachute als ba-
sis zijn van een ontroerende inventiviteit.
Je ziet de stille arbeidsuren eraan af; de
kloof met de misbaksels van een paar euro
die ketens als H&M nu als kleding op de
markt smijten, leek nog nooit zo groot.

Wie argeloos langs de kleine honderd
paspoppen loopt en hun outfits louter vi-
sueel op zich laat inwerken, wil maar één
ding, en dat is ook zoiets moois aan. Het
liefst elke dag. Er is een andere kant. In de
catalogus wordt het keurslijf waarin de
naoorlogse maatschappij zijn burgers
perste ook benoemd: doorgaan, opbou-
wen, trouwen en baby’s maken en al je
kansen benutten waren een plicht. En een
man was een man, een vrouw een vrouw:
zij bleef thuis en naaide, kookte, poetste
alles op tot een glimmend plaatje. In de ja-
ren vijftig broeide het onbehagen dat tien
jaar later de vrouwenemancipatie z’n mo-
mentum gaf. Van de stijliconen die naast
Hepburn op Fabulous Fifties Fashion geëerd
worden – Jackie Kennedy, Grace Kelly, Ma-
rilyn Monroe – is inmiddels bekend hoe
ongelukkig en beklemd ze zich in hun rol-
len van respectievelijk First Lady, Prinses

en Sekssymbool voelden. „Daar gaan we
weer – een bestelling van een miljoen hoe-
den…”, schreef Jackie Kennedy in 1960
aan haar vaste verkoopster bij warenhuis
Bergdorf Goodman. „Oh dear, wat was het
fijn om geen hoeden te hoeven dragen!”

Interessant is echter dat juist deze strak-
ke, overgestileerde jaren ons nu zo aan-
trekken. Fabulous Fifties Fashion eindigt met
bruiklenen uit recente collecties van Prada
en Dior Couture die aantonen dat mantel-
pakjes, wespentailles en kleurige dessins
weer net zo bekoren als toen. In de catalo-
gus wordt dat gekoppeld aan de economi-
sche crisis: dan neemt men zijn toevlucht
tot nostalgie en escapisme, heet het. Maar
is er niet meer aan de hand? Zou het kun-
nen dat ons verlangen naar een duidelijke
rolverdeling en kledingcodes een reactie is
op de fluïde grenzen tussen hij en zij, werk
en thuis, dag en avond van nu? Een korset
of een ceintuur is niet alleen beknellend,
het is ook een ferme hand die zegt: tot hier
mag je, en niet verder. Dat geeft ook rust.

‘Fabulous Fifties - Fabulous Fashion’, t/m 3
februari 2013 in Gemeentemuseum, Stad-
houderslaan 41, Den Haag. Open di-zo 11-
17u. Catalogus, 256 p., € 20,-.
Inl: www.gemeentemuseum.nl

‘Oh dear, wat fijn om
geen hoeden te
hoeven dragen’
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