
 

 

Met kinderen in de basisschoolleeftijd ontkom je er niet aan, kinderfeestjes. 
Een stuk of zes gillende kinderen die met rode wangen door het huis rennen, al je kasten 
leeg eten om na afloop een gigantische bende achter te laten waar je nog lang plezier van 
hebt. 
Er zit er altijd wel eentje tussen die de spelletjes niet leuk vind, het eten niet lust of een ter 
plekke verzonnen allergie heeft. 
Als ze niet tegen hun verlies kunnen zitten ze boos met hun armen over elkaar in een 
hoek te mokken terwijl de rest gewoon doorfeest want, in de jungle geldt het recht van de 
sterkste.  
Ja, lang leve de kinderfeestjes. 
 
In Strijen vinden ze die feestjes zo leuk dat ze verzonnen hebben om het één keer per jaar  
groots aan te pakken. 
En met groot bedoel ik, groot. 
Met pak hem beet, rond de 500 kinderen is het een best kinderfeestje. 
Daar wordt dan ook niet op een limo extra gekeken en vermaak is er genoeg. 
Alles wordt uit de kast getrokken om het de kinders naar hun zin te maken. 
Weken van te voren kun je al een plaatsje reserveren zodat je kind niks hoeft te missen 
van het festijn. 
Ook ik heb vroeger in die rij gezeten en ik kan je verzekeren, trek oude kleren aan en zet 
een stevige pet op je hoofd want ook daar is het een jungle. 
Het zal niet gebeuren dat jouw kind het feest moet missen, al moet je een ander er de 
ogen voor uit het hoofd krabben. 
 
‘Kom je dit jaar foto’s maken van ons feestje?’ De vraag kwam uit het niets, sloeg in als 
een kanonskogel. 
Ik deinsde terug want ik sta nou niet bepaald bekend om mijn liefde voor kinderen. 
Vaak plakken ze en snot produceren ze in overvloed. 
En zoals dat gaat met mensen die niet van dieren houden, ze voelen het en komen achter 
je aan. Of je dat nou wil of niet, je krijgt er een extra schaduw bij. 
Bij het idee van 500 schaduwen met snot en plakkerigheid kreeg ik spontaan een aanval , 
mijn brein ging op slot en ik bevroor. 
Het schijnt dat mijn hoofd een soort van spiertrekking kreeg waarbij het knikte en daar zat 
ik, een paar maanden later middenin een mega-kinderfeestje. 
 
Eerst was ik al belachelijk vroeg mijn bed uit gerukt voor het opzetten van de tent want dat 
schijnt bij het ritueel te horen, vroeg op voor de tent. 
Slaperig stond ik daar tussen de ruwe bolsters die met elkaar de jumbotent even neer 
gingen zetten. 
Na de koffie, een bak of wat, viel het me voor het eerst op dat het zo gladjes verliep 
allemaal. 
Iedereen deed zijn ding zonder instructie of irritant persoon die de leiding nam om de 
ander te vertellen wat te doen. 
Het was een zware klus en ze hadden er nog lol in ook. 
Eigenlijk was het een beetje jammer dat die tent stond, het was wel gezellig daar op het 
Molenschaer.  
 
Maandag barstte dan het feest los en nerveus stond ik daar met mijn camera, al die 
kinderen... 
Voorzichtig kwamen de eerste met hun ouders de tent binnen waar een grote hoop 
vrijwilligers ze breed lachend op stond te wachten. 
Die waren er klaar voor en hadden er zin in!  



 

 

Kom maar op met dat feestje! 
 
Met het voornemen om de week te overleven en met verstand op nul foto’s te maken tot ik 
klaar was stapte ik erin. 
Keek om me heen in die tent en heel langzaam bekroop ‘het Jeugdlandgevoel’ me. 
Wat was het leuk! 
Iedere dag even een paar foto’s maken verdween rap naar de achtergrond, heel de week 
was ik er niet meer weg te slaan. 
De kinderen hadden geen snot en plakken deden ze allerminst, sommigen durfden zelfs 
tegen me te praten! Op het jeugdlandterrein zijn alle kinderen leuk lijkt het wel. 
Als vanzelf gaf ik antwoord en kreeg er steeds meer lol in. 
Zelfs de kleine ongelukjes waren leuk, kom maar op met die spijkers en splinters. 
Dit was geen feestje waarbij ontevreden gekeken werd, iedereen was vrolijk. 
Het is een geoliede machine, het loopt vanzelf. 
 
Wat was het jammer dat de week zo snel voorbij ging, vrijdag ging letterlijk in rook op toen 
het hele opgebouwde dorp de hens in ging en iedereen als een bloeddorstige meute naar 
het vuur stond te staren waarin alle bouwwerken ritueel werden verbrand. 
 
Alles was weer glad voor het volgende jaar. 
Dag Jeugdland. 
Hallo Jeugdland, mag ik dit jaar weer komen spelen? 
 
 


