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HET VERRAAD

EERSTE.HOOFDSTUK
I
Er lag een blauwe doom over de boomgroepen rond de verre boerderijen, en zwaarmoedig droomde het oude rood der daken daartussen.
Diep stond heel de hemel open in een doorzinderd, glanzend azuur, onpeilbaar. Slechts hingen, heel hoog, een paar lange, wonderlijk gerekte
veren fijnstrepig uitgewaaid. De late zon sproeide een rijpe schijn over de
wijdheid der velden rondom, waar het gele koren, zijden glansen vangend, van tedere rillingen doorvaren lag onder de strelende handen van
het warme zomerbriesje. De wereld leek wonderlijk groot onder die
hooggewelfde hemel, groter dan ooit tevoren. En door de open wijdte
der goud-en-groen-geblokte velden lag de zware dijk geslingerd, machtig en breed met zijn driedubbele bomenrijen aan weerskanten. Het kleine dorp, ver weg, leek neergehurkt onderaan de dijk, weggescholen in de
veilige omarming van zijn zwierige bocht, wat dofrood van lage, oude
daken tussen donker bomengroen, een klein, spits torentje met de schittervonk van het gouden haantje parmantig er bovenuit. En het jongetje was
wel heel nietig, zoals het daar tegen de brede helling in de bomenschaduw
zat, en met een voorzichtig handje streek over zijn bezeerd enkeltje.
Merijntje moest boeten voor zijn ondeugendheid. Hij begreep en aanvaardde dat. Want de lessen van meneer pastoor op de lering, en de veel
strengere boetpredikaties van zijn spichtige, kleine grootmoeder hadden
een diepe indruk gemaakt op zijn ontvankelijk gemoed, en hij paste ze
met welhaast beangstigende nauwgezetheid toe op alles, wat er omging
in zijn klein en onbelangrijk leventje. Dat trouwens maar klein en onbelangrijk leek voor anderen, meer in 't. bijzonder voor de domme grote
mensen, die niets freer weten van het leven en de wereld dan juist het onbetamelijk geringe beetje, dat henzelfaangaat; zonder te beseffen, dat overal rondom hen middelpunten van het heelal zich bewegen. Merijntje was
ook zo'n middelpunt, en in weerwil van zijn wat verlegen bescheidenheid verbaasde het hem daarom volstrekt niet, dat Onze-Lieve-Heer en
de Duivel een jaloerse strijd om hem voerden, al zijn doen en laten trachtten te beinvlqeden, beurtelings de baas over hem speelden en hem beloonden of straften, al naar hij braaf of wel ondeugend was geweest.
In Merijntjes zieltje en geest zag het er, dank zij de zonderlinge godsdienstige en pedagogische begrippen van de mensen onder wie hij opgroeide en die te zamen aan de vorming van zijn verstand en karakter
9

arbeidden, nogal bont uit. Hij ging omringd van een kleine heermacht
onzichtbare wezens van wel zeer tegenstrijdige beginselen. En allemaal
probeerden zij hem te beInvloeden naar hun eigen aard, en hem met duizend knepen en streken naar hun zijde over te lokken. Allereerst was daar
zijr1, Engelbewaarder, zijn beste en heiligste vriend. Die was heel machtig
en goed, en hij moest, op last van niemand minder dan Onze-Lieve-Heer
zelf, beproeven Merijntje op het rechte pad te houden. Alles wat een
kleine jongen voor goed deed, was hem door zijn Engelbewaarder ingefluisterd. Die ging aan zijn rechter zijde, en was helemaal uit de hemel gezonden met de speciale opdracht om op Merijntje te passen en een brave
jongen van hem te maken. Als dat lukte, zou hij hem eenmaal dragen,
met brede, trotse vleugelslagen, Gods gouden hemel in. Hij had een rnooi,
vriendelijk en streng gezicht, dat Honk van een hemelse schijn.
Maar aan Merijntjes linker zijde, daar ging een ander, minder moot,
minder edelaardig geleide; daar schuifelde de duivel mee en probeerde
hem heel de dag door te verleiden tot allerhande slechtigheden. Merijntje
wist niet precies of het ook een speciale duivel was, op hem persoonlijk
afgestuurd ; op dat punt waren zijn opvoeders minder positief in hun verklaringen. Maar dat moest wel zo zijn, had hij al lang bij zichzelf vastgesteld : ook een duivel immers kan niet overal tegelijk zijn (-1-it kan God
alleen, die 'alomtegenwoordig' is!), en toch was er altijd en overal een
duivel doende om mensen en kinderen over te halen tot gemene dingen.
Hij was lelijk, de helse sinjeur. Afzichtelijk was hij : met een paardepoot
en met horens op zijn kop, en zijn ogen stonden scheef, en hij had een Lange, harige staart, die in een pijlpunt uitliep, en dan nog : hij stork naar
solfer.
Deze twee waren de voornaamste reisgezellen op zijn levensweggetje.
Maar er waren er nog heel wat meer! De ziel van zij n goeie grootvader
stond de Engelbewaarder bij in zijn gewichtige taak om Merijntje voor
de strikken van de duivel te behoeden, en ook zijn gestorven broertje
streed aan de rechter kant. Dat waren nou ook engelen, maar die konden
onmogelijk altijd bij hem zijn, wist Merijntje, want die moesten ook nog
helpen passen op zijn Brie broertjes en twee zusjes, op zijn vader en moeder en op de verdere familieleden. En voor hen was de duivel ook niet
half zo bang als voor zijn Engelbewaarder, want dat was een echte engel,
zo een, die in de hemel hOOrde, die niet eerst een mens op aarde geweest
was.
En boven die alien, hoog boven de wereld en de wolken, in de hemel,
daar zat Onze-Lieve-Heer zelf, op zijn troon, en keek toe, wat of je dee,
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en of je wel altijd braaf luisterde naar je Engelbewaarder en de andere
goeie geesten. En als je verkeerd gedaan had, dan werd je gestraft, daar
hielp geen moedertjelief aan. Aileen kon je soms, als je op tijd tot het besef van je deugnieterij kwam, de straf nog afbidden. Wanneer je het erg
dringend vroeg, aan Ons-Lievrouwtje of aan Sint-Antonius, die ook heel
goed was, en heel machtig in de hemel. Maar natuurlijk moest je dan
eerst echt berouw hebben over je slechtigheid! En voor heel erg ondeugende streken, die zware zonden, die doodzonden waren, daarvoor was
alleen vergiffenis te krijgen bij de biecht, door de absolutie van meneer
pastoor. Want die werden daarboven opgeschreven door een strenge engel in een groot bock, en eerst doorgestreept als je gebiecht had. En als je
per ongeluk stierf zonder gebiecht te hebben (of zonder 'cm waar berouw te hebben verwekt', wat evengoed was als biechten), nou, dan
moest je voor Onze-Lieve-Heer komen staan, en dan las die engel uit dat
verschrikkelijke bock al je boze daden voor, en die werden dan op een
weegschaal gelegd. En als dan de andere schaal, waarop je goeie daden
lagen, niet zwaarder was, dan ging je naar het Vagevuur, of, als het danig
erg was, naar de Hel, en daar moest je dan voor ecuw ig un cam ig branden.
Maar ook hier op aarde werd je al gestraft voor je ondeugendheid.
Wie dat eigenlijk deed, wist Merijntje niet precies. Want grootmoeder
zei altijd: manneke, Joosje Pek 'ad je doar lillijk te pakken, 'ee ?' Terwiji moeder, net omgekeerd, uitlei: 'Non ziede's, Men i ntie - zo koind'
Oons Lieven 'eerke !' Joosje Pek, dat was Sinjeur den Duvel. Wie had er
nou gelijk? Maar in ieder geval, wie er dan ook achter zat, L6n ding was
zeker : gestraft werd je!
Merijntje wist dat allemaal heel nauwkeurig, en ook, dat er geen ontkomen was aan de dingen, die nu eeninaal van de hoogstc plaats nit waren.
vastgesteld. En zo moest hij dan nu boeten voor zijn ondeugendheid, en
zat met een berouwvol en pijnlijk gezichtje aan de karat van de dijk. Hij
kreunde zachtjes van pijn, verdriet en spijt, boende of en toe de opdringende tranen uit zijn ogen, en had niet de mood, zich te beklagen, al vond
hij deze keer de straf wel wat onevenredig zwaar!
Zijn moeder lag ziek te bed. Hij wist niet wat ze scheelde, inaar het
moest wel iets heel ergs zijn, want hij had haar soms akelig horen schreeuwen. Zijn grootmoeder had hem naar buiten gestuurd, naaar met de
boodschap erbij, dat hij voor de deur moest blijven. Er was net geen enkel

kameraadje geweest om mee te spelen, en Merijntje had van stokjes en
grashalmen en zand een mooie tuin gemaakt. En toen was daar Baas JanII

sen komen aanrijden met zijn spiksplinternieuw gerij, waar van achter
een stang aan zat, net of ie d'r expres was aangemaakt voor kleine jongens,
die graag een stiekem ritje meemaken. Merijntje wist heel goed, dat hij
niet achter rijtuigen mocht gaan hangen. Maar de duivel had natuurlijk
dadelijk begrepen, dat er een kansje was om Merijntje te verleiden tot een
boze daad, en hij had hem voorgespiegeld, dat het toch helemaal niet zo
erg was, zo'n heel, heel klein eindje mee te rijden! En Merijntje had er in
zijn domme argeloosheid natuurlijk weer helemaal niet aan gedacht, dat
de duivel hem dat zondige voornemen ingaf! Hij had zijn half afgewerkte
tuin in de steek gelaten en was gauw achterop gesprongen en meegereden. Eerlijk met het plan om maar een klein eindje van het rechte pad of
te wijken, een paar huizen ver maar. Telkens wou ie eraf springen, maar
dan fluisterde de listige duivel: 'Nee – nog een paar huizen – nog tot de
hoefstal van de smid, of– nee, nog tot de dreef van Den,Dikke – nou, tot
het huis van Duumpje, het schippertje dan.' En toen ineens, voor Merijntje het wist, eerlijk voor hij het wist, was het lekker verende, nieuwe gerij
van Baas Jansen het dorp al uit geweest, en stapvoets was het tegen de belling van de aprel op gegaan bij de kaai, naar de Luie Dijk. Nou, en dan
hing je zo fijn half achterover, en je keek tussen de boomblaren en takken
zo diep in de blauwe hemel, dat je er toch zonde van maakte om juist op
zo'n moment weer tot de aliedaagsheid. van de begane grond terug te keren! Toen, boven op de dijk, was de vurige klepper van Baas Jansen ineens vooruitgeschoten, z6 hard, zo hard, dat Merijntje de zucht van de
vaart door zijn haren had voelen waaien, zijn hart sneller begon te kloppen en hij een beetje bang geworden was. Een hele tijd achtereen had die
wilde klepper zo hard gedraafd, en Merijntje had er wezenlijk niet of gekund, al zou hij ook nog zo graag gewild hebben. En zo was hij tot zijn
grote ontsteltenis een verschrikkelijk eind van het dorp weg geraakt, z6
ver als hij nog nooit geweest was. Toen dan het paard zijn wilde draf eindelijk een klein beetje matigde, had hij de sprong gewaagd. Maar hij was
gevallen, en had zijn enkel zo'n zeer gedaan, dat ie 'et wel had willen uitschreeuwen. Dat had hij intussen niet gedurfd uit angst voor Baas Jansen,
die niet van de gemakkelijkste was, en hem misschien wel met de zweep
zou hebben afgeranseld, als hij had gemerkt, dat Merijntje zich verstout
had zo maar achter op zijn blinkend, nieuw gerij te klimmen!
Voorzichtig was de kleine boosdoener opgekrabbeld, maar hij kon onmogelijk op zijn verstuikte enkel staan, en nou zat ie daar onthutst in het
gras tegen de dijkhelling, kreunde van pijn bij elke beweging, die hij
maakte en dacht spijtig na over wat er gebeurd was. Nu eerst begreep hij,
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hoe onnozel hij zich weer had laten beetnemen door die sluwe verleider
van een duivel, die zich nou zeker zat te verkneuteren van plezier over de
lelijke poets, die hij dat arme, onnadenkende Merijntje deze keer gebakken had! En straks, als ie thuiskwam als ie tenminste nog ooit thuiskwam, want hoe moest hij terug naar het dorp, dat zo ver weg lag, als hij
immers niet lopen kon ! ? - dan zou ie nog straf hebben op de koop toe!
Z'n moeder zou uit de schemerige bedstee verwijtend naar hem kijken en
haar hoofd schudden. Z'n grootmoeder zou kijven met haar schelle stem,
die als met naalden in je oren stak, en z'n vader zou hem zeker op binekoek trakteren. En later zou hij deze zonde moeten biechten, en dan kreeg
ie van meneer pastoor ook nog weer es straf: penitentie noemden ze dat,
maar het was even goed straf: een hele reeks onzevaders en weesgegroetjes. En verdrietig bedacht Merijntje, al op voorhand, dat ie dan natuurlijk,
zoals immer, weer in de war zou raken met tellen, omdat zijn gedachten
onder het werktuiglijk bidden zouden afdwalen - en dan zou ie weer van
voren of aan moeten beginnen, want dat afdwalen was ook alweer zonde.
0, alles in de wereld was haast zonde ! Het bleek voor zo'n klein, nauwgezet jongetje als Merijntje wel heel moeilijk om te leven zonder ieder ogenblik te zondigen ! Niet dat hij het kwaad meende, of het met opzet deed,
maar toch verschalkte de zonde hem onophoudelijk, en hij merkte eerst,
dat de duivel hem weer verleid had als het te laat was. De duivel was ook
wel een vervaarlijke tegenstander voor zo'n onergdenkend, klein mannetj e !
Merijntje zuchtte diep, en vele malen achtereen. Hij dacht na over al de
moeilijkheden, die hem wachtten, en waarvan de eerste was : het vraagstuk, hoe hij weer thuis zou komen. Want lopen kOn hij niet. Hij had een
eindje op een been gehinkt, maar wat een baas hij anders ook in het hinken was, nil werd hij er zo schrikkelijk moe van, en het schokken deed
hem ook gemeen zeer aan zijn verstuikt enkeltje. Hij had het niet kunnen
volhouden en zat nu weer troosteloos in het gras, en wist dat hij gauw
hard zou gaan huilen van akeligheid. Het was zo eenzaam hier aan die
lange, lange dijk. Er kwam maar geen mens voorbij. Heel ver weg hoorde hij of en toe een koewachter louwen, een langgerekte, melancholieke
roep over de landen, en als hij zweeg, louwde uit een andere diepte van
de velden een andere koewachter terug, met precies dezelfde droefgeestig
galmende uithaal.
Het klonk hier wel erg, heel erg uit de verte, net of het uit een andere
wereld kwam, een wereld, die Merijntje wel kende, maar waaruit hij
was weggedwaald, en die hij misschien nooit, nooit meer zou mogen be13

treden. Hij werd deze keer dan toch wel verschrikkelijk zwaar gestraft
voor zijn ongehoorzaamheid!
Ginder ver weg, in een groot veld met suikerpeeen, kropen zwarte stippen door het groen. Dat was een krooi wieders. Als hij eens riep ? De koewachters, die je niet eens zien kon, hoorde je hier toch ook wel! Hij deed,
zijn mond wijd open, en schreeuwde de louwroep over de velden: 'Louwe louwe louwe leueu-heueu-leeee !'
Maar dadelijk zweeg hij, ontsteld en verschuchterd. Zijn stemmetje
klonk zo dun en ijl in de grote ruimte van velden en hemel, die hem plotseling geopenbaard werden in al hun overstelpende onmetelijkheid, toen
zijn zwak geluidje er spoorloos in verzwond als het nietige gepiep van
een schuw vogeltje. Nooit zou iemand dat kunnen horen of er acht op
slaan. En zo werd Merijntje in die vreesaanjagende oneindigheid een eenzaam, klein, verloren ding, dat niemand zou kunnen terugvinden.
Bedroefd dacht de kleine boosdoener na over de vraag, of de zonde
dan toch zo verschrikkelijk zwaar geweest was deze keer? En ootmoedig
kwam hij tot de erkentenis, dat hij inderdaad zeer zwaar gezondigd had!
Misschien liepen ze nou al overal naar hem te zoeken, en door heel het
dorp zwierf angstig de vraag : `Edde Merijntjes soms ieveraans gezien ?'
En zijn moeder, die toch al zo ziek was, dat ze er hard van schreeuwen
moest, lag in de bedstee, en huilde en wist geen raad, en' dachtalmaar aan
de kaai en aan de kreek en aan de watergang. En hij zat hier machteloos,
en kon niet teruggaan om aan al die narigheid een einde te maken!
Onze-Lieve-Heer (of Joosje Pek natuurlijk) had hem tegen de grand
gekwakt en zijn enkeltje kapotgemaakt. En niemand was er, die hem
helpen kon. Het enige teken van leven kwam uit ijle verten tot hem: het
vage gegalm der onzichtbare, louwende koewachters, van tijd tot tijd.
En nu was het nog licht, maar straks...
Een wilde angst joeg plotseling aan in Merijntjes ontstelde zieltje en
versnelde de klop van zijn kleine hart, dat hamerde of het naar buiten wou
springen: straks zou het donker worden – aardedonker! En dan zou hij
nog helemaal alleen hier aan de dijk zitten? Zijn keel wrong toe van benauwdheid : dat hield hij immers niet uit! Hij was bang in donker. Hij
was al bang, als hij thuis door de donkere gang alleen naar de voordeur
moest. En voor geen geld van de wereld zou hij 's avonds zonder gezelschap naar de schuur gegaan zijn, waar altijd geritsel was van ratten, geknaag van konijnen, en geschuifel van onzichtbare voetstappen van God
weet wie of wat.
Merijntjes ogen waren groot geworden van ontsteltenis. Heel alleen in
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die helsdonkere nacht - hier in de verschrikking van die grenzeloze ruim
te, die hem nu al angstig maakte met haar spokige stilte, waar soms die
weemoedige roep van de koewachters uit de verte zo vreemd ijl om zijn
oren dreef. De 'Engel des Heren' had ie al horen luiden, een hele poos geleden, en zo lang was het dus al over vijven! Scherp sjirpte een veldkrekel
in het gras, vlak bij hem. Merijntje hield volstrekt niet van veldkrekels.
je zag die beesten nooit. Het waren enkel zo maar griezelige geluiden in de
lucht om je heen, nu bier, dan daar. De vogeltjes, die piepten in de bomen, die kon je altijd nog wel te zien krijgen, als je goed oplette, maar die
akelige krekels, dat waren alleen knerpende geluidjes - of een kleine,
roestige grendel heen en weer geschoven werd. Als het helemaal donker
was, en daar begon een uil te oehoeen, dicht bij hem - dan zou hij bet zeker van angst besterven! En miss-eh-ten misschien spooktc bet bier Avel!
Er waren yeel plaatsen in de streck, waar het spooktc. en Mcruntie was er
Met zeker van dat het hier veilig was. Als door de zwarte duisternis cells
de schim van een vermoorde non als ecn \vitte schaduw aaii hem voorbijgleed!
Merijntje, het hart vol docklijke schrik, de ogee vol vrc\clijke visioenen, stond moeilijk op en probeerde nog cens to lopen, tclken eventjes
steunend op het puntje van zijn bezeerde voet. Maar her grog niet. Hij
zwikte door en schrecowde van de scherpe pijn, haast net zo hard als zijn
moeder, die thuis ziek in de bedstee lag. Hij moest weer gaan zitten. Er
was een hele dikte boven zijn klomp. Het stak daar en brandde. En boven
al die lichamelijke kwelling stond in zijn verschrikte geest de grote angst
voor de avond, waardoor hij ovcrvallen zoo worden, eer iernand voorbijkwam, die hem helpen kon. En Merijntje, op van zenuwachtigheid, angst
en pijn, werd wel een heel nietig kereltje, zoals hij daar in elkaar gekrompen zat te huilen tegen de helling van de zware, hoge dijk, die zich
slingerdc, inachtig en onverschillig, door het -wijde zomerland met de
rijpe, doorschijnende hemel erboven.
En zo vond hem Goort Perdams, de stroper, die in het dorp bekend
was onder de bijnaam van De Kruik.
II
Hij was geen vriendelijk man, de Kruik, en vandaag was hij het minder
dan ooit. Want hij kwam recht van Janekee Timmers, die hem voor de
vierde keer de bons gegeven had, met de honende boodschap crbij dat hij
nou nooit meer terug hoefde komen om weer meelij of te schooien. Want
IS

nou was er een ander, die aan zijn pink meer waard was dan de Kruik aan
zijn hele lijf, en tussen de stroper en haar was het voorgoed uit.
Janekee woonde ver achter in de polder met haar vader en haar broer,
vrienden van Goort, vermetele stropers en zwervers als hij. Haar moeder
was jong gestorven, en zij was onder de ruwe kerels opgegroeid, en ruw
geworden als dezen. Een wilde meid, opvliegend en heerszuchtig, de
baas spelend over haar vader en broer. Ze was volstrekt niet bang voor
de Kruik, al liepen de stoutmoedigste vechtersbazen graag een straatje
om, wanneer Goort een borrel te veel op had en in zichzelf grommend,
zo loerend uit zijn ogen keek, en bereid was om van mening te verschillen met iedereen en alles op de wereld.
Goort Perdams was van jongs of een stille, eenzelvige natuur geweest.
Het .beestige sloven op het veld had hem nooit aangestaan, en al vroeg
had hij een slechte naam gehad om zijn luiheid en zijn ontembaar karakter. Later was hij weggegaan van het dorp, had een jaar of acht door de
wereld gezwalkt als zeeman, en werd zelden in de streek gezien. Toen,
na de dood van zijn ouders, was hij plotseling weer opgedoken en had
zich gevestigd in het oude, vervallen huisje, dat nu zijn eigendom was.
Hij vroeg niemand hulp of raad, leefde geheel afgezonderd van de andere
mensen, kookte zijn eigen potje en ging zijn eigen eenzame weg, zonder
acht te slaan op de kritiek zijner dorpsgenoten, die overigens heel wat op
hem hadden aan te merken. Want niet alleen, dat hij nooit meewerkte op
het veld, een geducht stroper was, een drinker en een wreed vechter,
maar hij kwam ook nooit in de mis, leefde als een heiden, en schimpte bij
gelegenheid op alles wat priester was of in verband stond met kerk of
godsdienst. Ze hadden hem eigenlijk wel graag het dorp uitgenegerd,
maar de Kruik had niemand nodig, en met geweld tegen hem optreden,
daartoe hadden ze te veel respect voor zijn doldriftige vechtwoede en zijn
ontzettende lichaamskracht, die iets onmenselijks had.
Meestentijds zwierf hij met zijn jacht- of vistuig door de polders en
over de schorren langs de stroom, of hij zwalkte in zijn oude, wrakke visbak over de rivier en de plassen, en stroopte wild en vis weg, vlak onder
de ogen van koddebeiers en van de rijksveldwachters, die men in deze
streek grensjagers noemde, rustig en brutaal, alsof er geen wet bestond,
die het hem verbieden kon. De beschermers der jachtvelden letten trouwens met al te nauwkeurig op, als ze hem in de nabijheid vermoedden,
want zij hadden de intieme overtuiging, dat de.Kruilc met een even rustig
geweten en een even vaste hand op een jachtopziener of een grensjager
schieten zou als op een kleiner stuk wild.
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Hij was niet groot, ,maar onevenredig zwaar en breed gebouwd. Daardoor leek hij enigszins op zo'n ouwerwetse waterkruik van gedrongen
vorm, welke gelijkenis dan de aanleiding tot zijn bijnaam geworden was.
Onder de rand van zijn verschoten, verfomfaaide hoed keken een paar
kleine, grijsgroene ogen brutaal uitdagend en driftig de wereld in. Zijn
voorhoofd was laag en breed, zijn sterke, grove kaken verrieden een ontembaar gemoed, een opbruisend temperament en een grote mate van
koppigheid. Jets van een ever was er in zijn verschijning. Hij had het gedrongene van zo'n beest, de vervaarlijke breedheid van schouders en
borst, heel de verbazing- en vreeswekkende kracht en ook het plotse,
wilde lichten van de kleine, woeste ogen, opflikkerend in boosaardigheid
of lust. En in dit schonkige, harde lichaam leefde een eenzame, verbitterde
ziel, worstelend met de duistere drang zijner driften; en met een bijna onoverwinnelijke verlegenheid ook, die hem zich van kind of aan vreemd
had doen voelen overal, waar mensen bijeen waren. Niemand had ooit
dit schuwe wezen in hem begrepen of gekend. Aileen hijzelf wist ervan,
en hoe het hem bijwijlen zo ongelukkig en hulpeloos had gemaakt. Een
kwellend gevoel van schroom, zo weinig passend bij zijn machtig lijf,
had hem gedreven tot een stuurs en ruw optreden, waarachter hij de hunkerende zwakheid verborg, die hem met de anderen had kunnen verenigen. Zijn masker had de mensen om hem heen volkomen bedrogen, en
het was zeer eenzaam in en rond Goort Perdams.
Zijn gevoel voor Janekee had hem overweldigd, nadat hij lange tijd
haar nauwelijks had opgemerkt. Hij was nog zwijgzamer geworden, had
om haar heen gedraaid als een schuchtere schooljongen en zich niet duryen uitspreken. De meid had hem gemakkelijk doorzien, hem getergd en
gelokt met lachjes en spotternij, met halve woorden en lonkjes uit het
hoekje van haar oog, tot hij half krankzinnig geworden was van verlangen en woede tegelijk. Toen had hij haar op een dag alleen getroffen in de
tuin achter het huisje en haar plotseling gegrepen als een Bier, dat zich
stort op zijn prooi. Ze had zich woest verweerd, maar hij had haar tegen
zich aangedrukt, zijn lippen vastgezogen in haar weke pals, en alle slagen,
die haar harde knuisten lieten neerhageien op zijn gezicht, verdragen zonder een geluid. Half doodgedrukt, buiten adem, had zij dan eindelijk haar
verzet gestaakt en zich gewonnen gegeven. Zij had hem teruggekust,
lachend en al gulziger, maar toen hij haar met flikkerende ogen neerduwde in het gras, was ze hem ontsnapt, en had hem kortweg gezegd, dat ze
dat niet wou – nog niet. En Goort had zich geschikt, zijn heet bloed tot
rust gedwongen, haar wil geeerbiedigd. Een tijd lang was het toen goed

geweest tussen hen. Ze had zijn opbruisende hartstocht getemd met zachte woorden. Als was werd hij in haar handen, en hij had zich vreemd voelen veranderen. Opgelucht had hij zich gevoeld, wonderlijk, als bevrijd
van een druk, die hem heel zijn leven had neergehouden naar de aarde.
Er was jets in hem vrij gekomen, dat aldoor aan banden had gelegen,
jets, zo goed en zacht, dat hij het nauwelijks had durven uiten, beschaamd
en onwennig, maar waarmee hij toch, heimelijk, gelukkig was geweest.
Het had niet lang geduurd. Gauw was Janekee veranderd. Hoe, waardoor of waarom wist de Kruik zich met geen mogelijkheid to verklaren.
Zij lachte hem uit, stiet hem terug als hij haar naderde, spotte met zijn
verwonderd smekende ogen, en greep het broodmes, toen hij haar eens,
driftig wordend, naar zich toe wou trekked. En hij, de gevreesde Kruik,
die bij kermis of vastenavond voor gem vier messenstckers op zij ging,
had daar gestaan als een bange knaap, die voor bet eerst de blikkering van
een icinmet vlak voor zijn ogen ziet, en was teruggeweken. lanekec had
houding ,-crkeerd begrepen en hem nog nicer. nog grievender bespot. Zij kon ook niet vermoeden, dat ze nooit dicht bij haar dood geweest was, en enkel gered door de angst, die achter dat lage, brede voorhoofd broeide, de angst voor wat er later komen zou, voor de diepe,
zwarte leegte van een leven, waaruit zij zou zijn weggeknepen door de
sidderende handen, die achter zijn rug in dolle moordwoede samenkrampten. Zwijgend was Goort weggegaan, en dagenlang had niemand
hem in het dorp of de omgeving gezien.
Daarna was het dan weer goed geworden tussen hem en Janekee, en de
stille droom was opnicuw in hem ontloken. En weer verstoord door de
wispelturige meid. En nog eens, en nu weer. Deze maal had ze hem van
zich weggejaagd in hysterische woede, en hem toegeschreeuwd, dat ze
veel meer gaf om de jonge grensjager, die sinds een paar maanden in de
streek was gekomen. En gekri had ze, dat ze die grate Hollander tegen
hem zou ophitsen als ecn blocdhond. net zolang tot le 116m gevangen had
en Lchter de tralies gestopt. Minder dan ooit had Goort haar begrepen.
Een stifle angst voor dat onbegrijpeinke wezen had hem bekropen, en hij
was weggegaan, somber, een dope woede in de ziel, verbaasd en -verslagen. En een cling wist hij heel zeker: dat hi) nu aan bet eind gekomen was
van zijn kracht tot dulden. Als ze hem bleef terugstoten en zi j voerde haar
bedreiging Als zij het werkelij k aanlei met die Hollandse grensjager,
en die tegen hem opzette, dan zouden er ongelukken gebeuren. Hij wilde
en moest haar hebben! Zijn bloed schreeuwde naar haar bezit, en de ontembare woestheid van zijn primitief wezen verdreef alle zachtheid uit

zijn verstoorde ziel. Trouwen zou ze hem, al moest hij tien Hollandse
grensjagers met eigen handen in stukken snijden, en haar bij de haren naar
de burgemeester slepen ! Eigenlijk geloofde hij nog niet veel van haar giftige bedreigingen en haar brutale geschreeuw, maar hij dacht aan de spottend medelijdende blikken van haar vader en haar broer, die bij de ruzie
tegenwoordig waren geweest, en een sombere woede lag als een beest in
hem, maakte hem het ademhalen zwaar, deed hem verlangen naar drank
en twist, naar lichamen, krimpend onder zijn beukende vuisten. En achter
dat alles kroop langzaam aan een doffe weerzin op, weerzin tegen zijn
eigen hart, dat hem tot de slaaf gemaakt had van die struise meid uit de
polder, hij, die placht te snoeven op zijn vrijheid tegen iedereen, zodra hij
maar een borrel te veel op had! Hij, die geen banden duldde en leefde als
een vrijbuiter te midden van de slavende dorpsmensen, hij zat hopeloos
verstrikt in de netten van die meid, waar de armzaligste boerenklungel de
neus voor optrok.
Haastig beende hij over de bochtige paadjes tussen de korenvelden, en
vervloekte zichzelf en janekee en heel de doelloze, smerige rommel, die
het leven was, en snakte naar de brandende lafenis van een groot glas jenever.
En in die weinig beminnelijke stemming vond hij daar dat schreiende
Merijntje aan de dijk zitten, een goed l'wartier gaans van het dorp.
HI

Met de handen in de zakken bleef de stroper staan. Minachtend keek hij
naar het onaanzienlijke, miserabel in elkaar gekrompen hoopje mens,
stiet het aan met zijn bemodderde schoen en zei ruw: 'Toe, allee –
scheerd' es uit mee jaanke! Wa' doet er op?'
Een klein, bruin gezichtje, van hete tranen overstroomd, werd naar
hem opgeheven. Merijntje was geschrokken, en het donkere gelaat van
de beruchte stroper, zo boos en vreemd verwrongen, stemde hem niet geruster. Hij snikte en boende met beide vuistjes in zijn ogen, maar antwoordde niet. De Kruik gromde een vloek tussen de tanden, draaide zich
op zijn hakken om en liep door. Wat kon hem ook dat jammerende jong
verdommen?
Maar nu realiseerde Merijntje zich opeens, dat de Kruik, zo vreselijk als
hij dan zijn mocht, toch altijd nog beter was dan helemaal niemand. En
dus zette hij een keel op van jewelste, waar hij dan zelf weer van schrok,
zodat hij dadelijk zijn gegil staakte en zachtjes huilend bleef zitten. De
I9

Kruik was met een schok blijven staan en had zich omgekeerd, ondanks
zichzelf getroffen door de noodkreet van dat donne kinderstemmetje.
`Mekeerde wa' ?' vroeg hij nors.
En nu vond Merijntje de moed om te kermen: `M'n enkel – oe mije,
m'n enkel!'
`Wa-d-is 't er dan mee jouw enkel. 'Edde 'm verstiikt?'
"k Weet nie – 'k gloof 'et wel,' klaagde .Merijntje, schuw opziende tot
het onheilspellende gezicht, dat de stroper naar hem overboog.
`Loa m'n es kijke,' bromde de Kruik, en nam het bezeerde voetje in
zijn grote hand; maar hij deed het met zo weinig omzichtigheid, dat de
kleine jongen een schelle kreet van pijn uitstiet. Verschrikt liet Goort het
voetje weer los, stond met een ruk overeind en vloekte : tadverdommes
jong ! Ge zoud' een meins z'n eigen een oapekulleke loate verschrikke!
Doeget zo'n zeer?'
Merijntje hoorde in de laatste woorden jets, dat hem hoop gaf op milder gevoelens, en dadelijk maakte hij daarvan instinctief gebruik om de
ruwe stroper verder te overrompelen. Hij jammerde droeviger en keek
smekend op naar het stuurse, toch eftn zachter geworden gezicht. `Oach,
zo'n zeer – zo'n aarge zeer... Oe mije, m'n enkel toch!...'
De Kruik stond er wat verlegen bij te kijken. Een stil gevoel van meelij
steeg aarzelig in hem aan, maar een heimelijke wrevel om het bespottelijke
van zo'n wijvenweekheid vergezelde het. Om tijd te winnen vroeg hij :
"Oe is 't gekomme ? Zijde gevallen over een steen?'
Neee, nie over een steen. Van Boas Jaanse z'n gerij,' snikte Merijntje,
die de stemming van de Kruik nog maar half vertrouwde en weer bang
werd, dat hij hier alleen zou moeten blijven tot de avond, tot de nacht
kwam.
`Zo,' bromde de stroper, en de schaduw van een glimlach gleed even
om zijn verbeten mond. `Achter op 't gerij geklommen 'ee? Joa, jongeske,
da' komt ervan a'ge deugenieterij uit'oalt!'
Merijntje snikte hartbrekend, beseffend hoe schuldig hij was en door de
gerechte wraak van de grote, geheimzinnige machten achterhaald.
In Goorts brein schoot dan plotseling een nieuwe gedachte op, en
bruusk vroeg hij : "Ee den boer je d'r soms mee z'n zweep afgesloge ?'
Merijntje hoorde de wraakgierige klank in de harde stem, en hij was
daar ineens erg dankbaar voor, en voelde zijn hoop op hulp stijgen. Het
speet hem een beetje, dat hij door zijn waarheidsliefde genoodzaakt was
de boer van alle verdenking te ontheffen, en bekennen moest, dat alle
schuld uitsluitend bij hemzelf lag.
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`0,' bromde Goort, `ze zijn d'r aanders niks te goed vor, die smerlappe
van boere. Nou – een 'oe motte gij nou thuis komme ? Kunde nie lope?
'Eemoal nie ? Gin stapke?'
`Neee,' griende Merijntje ongelukkig. "k 'Em 't al geprebeerd, moar
ik kan nie !'
De Kruik trok aan zijn borstelige knevel. Zijn, wenkbrauwen fronsten
zich boven zijn boze ogen. Wat moest dat nou ? Hij was nogal in een goeie
bui om de Barmhartige Samaritaan te spelen, en zo'n jankend mormel
van een jong naar huis te dragen ! Ging het soms hem wat aan ?Hij keerde
zich half om en zei: "k Zal ze bij j'w thuis woarschouwe, da' ze j'w 'ier
motte kommen 'oale.'
`Moeder is ziek, een voader is noar 't veld, een grootmoeder mot bij
moeders blijve,' ratelde Merijntje angstig in een adem door en keek radeloos naar de stroper op.
Er was iets in die smekende, hulpzoekende ogen van het betraande gezichtje, dat de man wonderlijk ontroerde, en eer hij het zelfgoed wist, had
hij met iets vrolijks in zijn ruwe stem gezegd: '0, dan zal ik jouw zeker
motte droagen, 'ee? Ge zij, gaddomme, nogal makkelijk van oard, gij !'
En meteen had hij zich al gebukt en Merijntje van de grond opgeheven, Licht als een veertje, en nu stond hij daar met het kind in zijn armen,
voelde zich plotseling heel onbeholpen in deze ongewone omstandigheden, en kreeg een kleur als vuur, want ineens zag hij zichzelf het dorp
binnenstappen : het kind rustend tegen zijn borst, zijn armen er omheen,
de armpjes van de jongen rond zijn hals. Even voelde hij neiging om het
lastige jong nog neer te gooien, en er vliegens vandoor te gaan, maar het
zachte stemmetje zei verrukt, vlak bij zijn gezicht : "Eee, gelukkig ! – nou
voel ik bekaant niks meer. Goa' me nou gauw noar 'uis, Kruik?'
`Kruik' had dat kriel gezegd! De bijnaam, die grote kerels niet dorsten
uitspreken, als hij erbij was! Hij lachte zachtjes. Een vreemde vertedering
beving hem. Hoe komiek was dat kleuterige kereltje! Vastbesloten stapte
hij nu de weg op. Hij zou dat manneke thuisbrengen, en wie d'r lachen
wou, nou, die moest het dan maar es proberen!
IV

Grimmig de tanden op elkaar gebeten, stapte de Kruik langs de dijk, en
zijn strak, somber gezicht leek weinig vertrouwenwekkend. Maar Merijntje lag zalig tegen hem aan, het pijnlijke voetje gebed in Goorts grote
hand, die nu wet oppaste niet te hard te drukken. De stroper zweette. Dat
21

was geenszins van inspanning, want hij voelde zijn lichte last nauwelijks.
Het was om het ongewone, het ongelofelijke. Het was om die kleine
armen rond zijn hals, om het gezichtje zo dicht bij het zijne, om het tevreden, dankbare glimlachje en om heel het argeloze vertrouwen van dat
onnozele ventje in de goedwilligheid van de beruchte zwerver om het bij
te staan in zijn nood. Het kwam hem allemaal zo vreenid voor. Het was
zo onverwachts gekomen, en zo nieuw stond hij plotseling in deze onwerkelijke toestand, die zonder precedent was. De Kruik was niet gewend, dat men hem om hulp vroeg en die aa.nvaardde als iets, dat vanzelf sprak. En eigenlijk - ja, natuurlijk, eigenlijk.sprik het toch ook vanzelf, dat je zo'n pewter niet met een verstuikt voetje hulpeloos aan de kant
van de weg liet liggen ! Niemand kon daar jets vreemds of lachwekkends
in zien : je was ten slotte toch geen onmens ! Maar - het was alevel jets
heel ongewoons. En wat de ogen van zo'n kind anders leken, als je ze van
zo dichtbij zag ! Met een ietwat verlegen lach vroeg hij ruw-goedig:
` Zijde nie bang van me, Merijntje ?'
`Neee-n-orre,' zei het kind zonder aarzelen. `Nikske nie ! Ge droag me
toch - een me zijn nou toch voor den doonkere thuis?'
`Ooo, jongeske!' riep de Kruik, en verhaasde zich mwendig niet weinig
over zichzelf: dat hij zo ongedwongen kon gekscheren met een kind, dadelijk na de gebeurtenissen van deze woeste middag en zijn opgewonden
stemming van kort tevoren nog. `Ooo, jongeske! Zijde gij bang in den
doonkere. Dan doede zeker veul kwoad?'
Maar de stroper was niet gewoon met kinderen te schertsen, en zijn
stem had tegen zijn bedoeling in wel zo ernstig geklonken, dat Merijntje
zijn woorden serieus opnam. Zijn schuldig zieltje was bovendien zwaar
van overtuiging orntrent eigen slechtheid, en zuchtend antwoordde hij :
loat veul... o, jirremeraante nou... Ik doen veul kwoad!'
Verwonderd keek de Kruik in het ernstige, verdrietige gezichtje.
Merijntje zag de verbazing en de onrust in die grijsgroene ogen vlak
bij de zijne, en hij wou de sympathie van zijn sterke redder liever niet ineens helemaal verliezen. Dus zei hij gauw vergoelijkend: moar ziede,
Kruik, ik kan d'r niks oan doen, 'or. lk wil gore genog broaf zijn een
goed, moar 't is de duvel, ge wit wel, died lillijkerd... die doeget!'
`0, doet die 't?' vroeg de Kruik, en moest heimelijk lachen om de
ernst, waarmee de kleine jongen die gewichtige mededeling deed; tegelijk dacht hij verwonderd: wat er toch al omgoat in da' kopke van zo'n
veldmuis! En hardop zei hij: 'Witte da' wel zeker, manneke? 'Edde 'm
al es gezien, gij?'
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`Nem ik!' ontkende Merijntje versChrikt. 'Die kunde toch zeker zo
moat me zien! Moar meneer pestoor die zel.sg 't, 66n de Ulster, Cell grootmoeder, cell moeder, e6n een
`Nou,' hoonde Goort, `6 en ik z&eg jou dan, da' ammoal liege da' ze
zwart zien. De duvel is-t-er nie, Ln al was ie d'r wel, dan 'ad ie d'r toch
niks mee van doen. Ecn ge meug grust een bietjen oondeugend zijn ok,
'or - da's niks aarg zijde benukt!'
Merijntje keek hem aan met grote, verbaasde ogen, waar een diepe ontsteltenis In spiegelde. Wit zei die Kruik daar?
Zo iets mall had hij nog nooit gehoord ! Hoc was dat mogelijk ? Daar
had je nou een grote vent, cen volwassen kerel, en die wilt nog geen ecns
hoe de wereld in niekaar zat en waarom de dingo' precies zó gebeurden
en niet anders!
Daar stond Meruntjes kleine verstand een ogenblik bij stil. Maar zijn
snelle hersentjes hadden al spoedig de oorzaak van dit vreemde verschij nsel opgespoord: door zijn inanier van levee kOn deze domme Kruik immers Met beter weten!
et- mks v.m!
Kruik! Cie
Bestratfend zei hij : 'Da' incude nie
da' komd' emkel, oinda' ge nooit noar de kerk goat! Gu goa recht
da' wel?'
noar de 'el, a'ge flood zijt,
De stroper grinnikte even, boosaardig. Een spottend, ruw antw oord
k-wam hem op de tong. Dan bedacht hij zich: met een kleuter van een
kluit hoog ging je inimers niet redekavelen over die diiigen. Hij geloofde
Met meer aan al die bakersprookjes, inaar het was verloren moeite, daarover to gaan praten met een kind, dat ze hadden volgepropt met hun
bangmakerige kwczelarij. Later moest het jong zelf niaar zien, hoe ie die
overboord kreeg. Zo bleefhij zwijgen, en triomfantelijk \rid Merijntje
zijn verslagen vijand opnieuw aan: Nou Witte nie, wa' ge zege mot,
'ee? - Need, man, ge mot moar es gaauw noar de kcrk komme, dan zulde
wel es 'oren, 'oe meneer pestoor da-d-ammoal uitleet.'
Toen vies hem ineens iets in en hij vroeg : `Zeeg, Kruik, 'edde gij j'w
AN, it

keniunie the gedoan?'
`Bel joat, jonge, da's nogal glad. Toen twoalfjoar was al!'
Nou, ik zijn nog moar acht$ triomfeerde Merijntje, `6Cli ik zijn nog
moar een joar op de lering, moar ik weet 'et al veul beter as gij !'
Toen yid het hem weer in, dat zijn vraag eigenhjk een strikvraag geweest was, en hij zette zijn inquisitie listig voort: `Moar 'oe komt da'
dan, Kruik, da' ge niks wit van den duvel 66n zo? Da' moue toch op de
lering g'oord 'emme?'
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`Da-d-em ik ok,' grijnsde de Kruik, agressief. `Moar al wat die poapekoppe doar stoan te zemele, da-d-oefde toch zo moar nie te glove! Da's
ammoal lulkoek, jonge !'
Merijntje voer overeind in zijn armen, ontzet en in uiterste verbazing :
hoe kon iemand zulke stomme dingen zeggen en zo slecht zijn ! Want dat
was dom en slecht en lelijk om wat meneer pestoor en alle anderen zeien,
zo maar lulkoek te noemen. Dat mocht niet. Dat was zonde, dat was –
hoe heette het ook weer ? – dat was : goddeloos ! Ja, dat was het, en – 't was
ook zo – de Kruik was een goddeloze, dat zei grootmoeder dikwijls genoeg!
En Merijntje, vol heilige ijver, gooide het hem vlak in 't gezicht : `Ge
zijd een goddeloze, Kruik ! Moar wacht moar, manneke, meneer pestoor
zal je wel krijge! Die verteld' alles oan Oons Lieven 'eerke... een dan
goade noar d'el, een dan mote eeuwig braande!'
Hij knikte overtuigd met het hoofd. Zijn kinderlijk gezichtje stond
verbazend ernstig. Het speet hem oprecht voor de Kruik, die hem immers
zo vriendelijk had opgenomen en hem nu zo lekker zacht in zijn armen
droeg, dat hij zijn bezeerde voet haast helemaal niet meer voelde. 0, hij
had hem graag de hemel gegund, maar recht is recht, en wie goddeloos is,
moet daarvoor branden in de hel tot in alle eeuwigheid der eeuwigheden,
Amen! Daar was niks aan te veranderen, tenzij – ja, tenzij er een heel
machtige heilige voor je in de bres sprong. Ons-Lievrouwtje, of Antonius
van Padua. De Kruik poogde niet, zich te verdedigen. Hij lachte alleen
maar zo'n beetje, en dat verschrikte Merijntje, want hij vond dat een
slecht teken! Lachen was nog erger dan spotten, zei grootmoeder altijd,
en die wist het, nou! Het was duidelijk, dat de stroper zich weinig aantrok
van het verschrikkelijke oordeel, dat daar zo juist over hem was uitgesproken !
Nog altijd lachend veranderde hij van onderwerp en vroeg : `Nou,
een gij 'ed dus dikkels last van den duvel, Merijntje ? Affijn, ge mot dan
moar flienk tegen 'em vechten, 'or. Aanders zulde thuis veel op je tabbernoakel krijgen !'
De kleine jongen knikte ernstig.
lk vecht genogt,' zei hij nadenkend, `moar meestal, ziede, jong, dan
deink ik er pas te loat om. Net as van achtemiddeg. 1k wies, a'k nie achter
een gerij moog goan 'ange, moar da' gerij van Boas Jaanse, da' bloonk
zo mooi, een d'r zat zo'n lekker ijzer van achteren oan, witte wel? Nou,
een toen docht ik er 'elegaans nie meer oan, een ik sprong er achterop –
nou – een toen ben ik ieleke keer een endje wijer mee gerejen, een toen
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sprong ik eraf, een toen 'em ik m'n voet verstiikt. Een toen doch ik er pas
oan, dat diee lillijken duvel me da' gelapt 'ad!'
`Joa, mann.eke !' zei de Kruik met een jolige ondeugendheid in zijn
stem, die hem weer opvid als vreemd, hinderlijk en ellendig kinderachtig,
maar die vanzelf uit hem opwelde, `zo komd' Oons Lieven 'eerke!'
Bedrukt keek Merijntje naar hem op. Zeker, zo was het. Zie je : now
zei de Kruik het zelf! Maar ondertussen – daar was hij niet mee geholpen.
En het ergste moest nog komen, thuis.
Onzeker vroeg hij : `Wa' deinkte, Kruik, zou ik veul op m'n zielement
krijge ?'
`Misschien 'emme ze je nog nie gemist,' veronderstelde de stroper
barmhartig.
Maar dat wou Merijntje niet aannemen. 0, neen, ze hadden.'em vast al
lang gemist, want de tijd van boterhammen eten was voorbij, en op dat
appel placht hij nooit te ontbreken. Nee, ze liepen zeker al een hele poos
naar hem te zoeken en hij wist precies wat er voor hem opzat : een pak
voor zijn broek en zonder eten naar bed. En als grootmoeder er per ongeluk nog was, en dat zou wel: een lange, knetterende preek, en op z'n
minst vijfentwintig onzevaders en weesgegroetjes op z'n blote knieen
voor de kast. Het was een verschrikkelijke dag voor Merijntje! 0, het
zou lang duren, eer hij weer achter een gerij ging hangen ! Het vertrouwelijk gebabbel van het kind tegen zijn schouder ontroerde de stroper
wonderlijk. Als iemand hem een uur tevoren verzekerd had, dat hij niet
tureluurs worden zou onder zulk een kinderachtig en onbeduidend gesnap, zou hij zich verachtelijk hebben afgewend, maar toch liep hij nu
hier langs de dijk, al viak bij het dorp, met een kleine jongen in zijn armen, en hij liet hem praten, snauwde hem niet tot stilzwijgen. Hij vond
het integendeel prettig, en hij betrapte zich op flauwhartige gedachten :
van dat ie zorgen moest het bezeerde voetje goed te houden, dat Merijntje
geen slaag zou krijgen, dat die kwezelige spinnekop van een grootmoeder
erbuiten gehouden moest worden. En het kon hem waarachtig al niks meer
schelen, dat de mensen van het dorp hem zien zouden met zijn lachwekkende last – of ie de Goede Herder was, die het verloren lam terug naar
de schaapskooi droeg, en waar bij hem thuis nog een prentje van hing uit
de tijd van zijn ouders. Wat een zacht en wonderlijk ding was zo'n pewter!
Eigenlijk helemaal geen mens nog – en toch leefde het, zette al ellenlange
redenaties op over goed en kwaad, praatte maar papegaaiig na wat anderen hem voorzeiden over God en Duivel, maar voelde het echte kwaad
in de mensen volstrekt niet werkelijk aan – lag daar te keuvelen tegen de
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borst van de Kruik of die zijn eigen vader was. Als het manneke tens kijken kon in dat onstuimige hart en dat donkere hoofd zo vlak bij hem –
oei! wat zou het ervan schrikken! En zou hijzelf als kleine jongen ook
zo'n mondjegauw geweest zijn, en zo allerverschrikkelijkst ernstig over
de dingen hebben gepiekerd? Nee, dat vast niet! 0, hij was ook wel
bang geweest voor God en de Duivel en al die andere vervloekte onzin,
waar ze de mensen done en tam mee hielden, maar deze krielkip dacht er
toch vast wel veel dieper over na dan hij ooit gedaan had, en hield er
blijkbaar rekening mee bij alles wat hij liet en deed. Smerig toch om de
jeugd van zo'n onnozel wurm al met al die angsten te verpesten! Of 'et
leven al niet moeilijk genoeg was zonder die spokerij ! Of de duivel in je
later al niet genoeg beroerdigheid over je leven bracht ! De duivel, die in
je zat, en in anderen, die maakte alles zo verdommes moeilijk! De duivel
in Janekee – die zou ongelukken maken, hem tot krankzinnigheid brengen. Wie uitging om de duivel te verdelgen, die moest het menselijk geslacht uitroeien!
Hij lachte grimmig, met verbeten woede, en Merijntje, die almaar door
gebabbeld had, onderbrak zijn betogen, en vroeg verwonderd: Woarom
lachte nou, Kruik ?'
`Om niks,' zei de stroper monter, 'vertelde gij moar deur, Merijntjen.
1k 'oor je gere. Gij koni zeker in den 'erne', 'ee, a'ge dood goat?'
`Da' weet ik nog zo net nie,' antwoordde de kleine jongen sceptisch.
nou moar een bietje beter op kon passe, ziede, moar 't is zo moeilijk,
j ong, da' witte nie 'alf! Grootmoeder, die wit persies 'oe a't mot ! Die wit
nou alles krek 'oe a-d-Oon.ze Lieven 'eer 'et 'emme wilt, moar ik roak
altij in de war.'
De Kruik begon ernstig verstoord te worden op die kwezelachtige
nachtmerrie van een grootmoeder, die zeker dacht, dat ze Onze-LieveHeer in d'r zak had. En omdat hij niet geleerd had de overtuigingen van
anderen bij zonder te sparen, viel hij ineens met een donker gezicht uit:
`Die grootmoeder van jou wit er ok gin flikker van, net zomin als gij of
ikke. Da's amnioal moar fijn gekwezel. Ge mot j'w eigen doar niks van
oantrekke, jonge !'
`Moar meneer pestoor dan ?' vroeg Merijntje, wat onthutst door de onbegrijpelijke onverschilligheid van de Kruik voor zijn grootmoeders
autoriteit.
`Nou joa,' bromde Goort onwillig. Hij begreep, dat hij moeilijk met
al de onfeilbare heiligen van Merijntje tegelijk de strijd kon aanbinden,
en wat raakte hem ook die hele flauwekul-geschiedenis?
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`Deinkt er moar liever es over, wa' ge je moeder wijs zult moaken a'ge
thuiskomt,' zei hij waarschuwend.
Maar Merijntje had de schrik voor de zonde te pakken! Hij zou wel
wijzer zijn, en precies vertellen wat er gebeurd was. Nou nog liegen ook nee, dat was te veel kwaad voor een dag dat dorst ie niet aan!
ik dan wa' verzinnen?' bood de Kruik edelmoedig aan. "t Kan
mijn the verschillen, 'or ! Grote meinse meugen ok grust een bietje leugenen, aanders komme ze the wijd. Ze doen 't ammoal!'
`Neee,' weerde Merijntje deugdzaam af, 'cla' motte moar the doen.
Een ge leuge zelf, gij, a'ge zeegt, da-d-alle grote meinse leugene. Da's
the woar. Bij oons thuis leugene ze the ! Ikke soms wel, ziede, moar
voader een moeder een grootmoeder - neeen, 'or, nooit van ze leve the!'
De Kruik lachte honend. Wat een eeuwigheid was het geleden, dat hij
ook zo over de grote mensen gedacht had. Met zo'n afgunstige en wat
bedroefde bewondering voor hun onkreukbare braafheid, hun rechtschapen levenswandel, die hun het recht gaf streng te zijn voor de kleine vergrijpen van de kinderen. Speciaal tegenover zijn ouders herinnerde hij
zich dit gevoel. Later had hij het wel anders ondervonden, z'n vader gezien als een sukkelachtige zuiplap, z'n moeder als een geslepen konkelaarster, kwaadstookster en schijnheilig karonje. En de anderen uit zijn
omgeving ? Nou, alla - hij hoefde daar tegen het kind niet over te kletsen.
Die z'n tijd kwam ook. Die moest later zijn ervaring zelf maar verwerken. 't Was anders lastiger en vermoeiender om met zo'n pewter te praten
dan om hem te dragen! Je moest je ieder ogenblik remmen. Want die
babbelde maar zo'n beetje uit een geheel andere wereld vandaan tegen je,
en dan nog maar liefst uit een wereld, die in. 't geheel niet bestond.
`Gloofde me nie ?' vroeg Merijntje, ernstig verontwaardigd, op dreigende toon. `Nou, een toch zeeg ik jou, da' mijn voader een moeder een
m'n grootmoeder nooit, nooit leugenen,
nou witte 't!'
'Neee, neee,' suste de Kruik, "t is goed, 'or - van eiges - jouw voader
een moeder leugene nooit !'
Ten grootmoeder ok the!' eiste Merijntje.
Ten je grootmoeder ok nie!'
Nu was Merijntje tevreden en leunde weer vertrouwelijk met zijn
hoofd tegen de brede schouder van Goort. Hij was moe en deed lekker
zijn ogen dicht - dan was het schommelen van de voortstappende drager
nog veel leutiger. Maar hij paste er wel voor op, dat ie soms niet in slaap
viel !
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V

Toen Merijntje na een poosje zijn ogen weer opendeed, oei – toen waren
ze al in de dorpsstraat. Kijk, daar loerde de vrouw van het schippertje
boven de woeste lucht van d'r beschilderde horren uit, en zette grote,
verbaasde ogen op onder de rimpeling van haar hagelwitte neepjeskap.
En daar kwamen ook al een paar kameraadjes aanhollen, en ergens achter
hen riep een stem: “Eeee! doar is Merijntje! Merijntjen 'ee-d-een oongeIuk

Merijntje glimlachte, trots en gelukkig. Maar de Kruik stapte haastiger
voort. Hij voelde zich nu en dan toch wel danig lachwekkend, en zijn gezicht, dat onder het wandelen en praten zo wonderlijk zacht geworden
was, hernam zijn gewone stuurse plooi van harde geslotenheid, en tegen
de naderbij komende kinderen gromde hij : 'Allee ! sallemaander-d-op,
snotpieke! Kek voor je-n-een goa noar je moer!'
De makkertjes weken angstig terug voor zijn dreigend gebrom, maar
bleven dan op een afstandje toch volgen. Aan de deuren verschenen vrouwen, blootshoofds weggelopen van haar werk, en alien keken ze nieuwsgierig naar dat ongeloofwaardige schouwspel: de Kruik, de gevreesde
woesteling, die zorgzaam een kind in zijn armen droeg ! Zo iets was nog
nooit vertoond ! Als nou de wereld niet gauw verging ... De dikke vrouw
van de wagenmaker kwam haar huisdeur uitwaggelen. Zij was de wandelende krant van het dorp. Zij wist elk schandaaltje en elk nieuwtje het
eerst en het best. Zij kon er nachten niet van slapen, als iemand iets vroeger geweten had dan zij, en om haar onverzadelijke nieuwsgierigheid en
haar fabelachtige kletstechniek had het dorp haar naar een dagblad genoemd, dat in die streek veel gelezen werd : De Avondster. De Avondster, bevreesd, dat een ander haar voor zou zijn, overwon dus haar deugdzame afkeer van de woeste, goddeloze stroper, en kwam, schommelend
in haar vet, regelrecht op de Kruik af. Ze voelde zich niet behaaglijk onder
de woedende blikken van Goort, maar haar nieuwshonger was groter
dan haar angst, en met honingzoete stem vroeg ze : "Ee-g-et aarm manneken een oongeluk gekrege, Goort?'
Tinkel z'n voet moar verstilkt,' bromde de Kruik, en toen ze haar
mond opendeed om verder to informeren, en hij zag hoe er van alle kanten nieuwsgierige buurvrouwen kwamen aanlopen, drong hij de dikke
schommel ruw opzij, en snauwde: `Oach, verrek toch, wijf!'
En snel liep hij door. Het zweet brak hem aan alle kanten uit onder al
die nieuwsgierige ogen. Merijntje was bijna verzoend met ongeluk en
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straf, zo heerlijk vond ie 't, dat alles uitliep om hem te zien, en hoe hij gedragen werd door die sterke, gevreesde Kruik, die anders zeJden iemand
aankeek en zeker geen kleine jongens! Sneller jachtte de stroper de dorpsstraat af, als liep hij spitsroeden. De Avondster riep hem iets achterna, dat
hij in zijn opwinding en verwarring niet verstond. De smid, die bij zijn
buitenaambeeld een zicht stond te scherp te kloppen en het wel verstaan
had, lachte luid en schreeuwde : `Heieiei, Goort, zet 'm stillekes oan de
deur, 'or! Gin leve moake! D'r is doar al leve genog !'
Maar de Kruik verstond hem al evenmin. Het bloed bonsde in zijn
slapen. Met een kop als een stier rende hij voort, haastiger en haastiger,
als een vervolgde dief.
Merijntje klemde zich vast aan zijn zware nek, en kreunde: 'Oemije,
Kruik, nie zo 'aard. Ge doe me zeer ! Toe nou toch!'
`Moel 'ouwe !' commandeerde de stroper woest, en zwenkte met een
vaart naar de kant van de straat tot voor het huisje, waar Merijntje
woonde. Met zijn voet stiet hij de deur open en stond met zij n lichte last,
die hem de laatste vijf min.uten zo zwaar geworden was, in het met rode
plavuizen belegde portaal.
“Eilahr riep hij luid met boze stem. `Vollek
Het bleef stil. Ongeduldig stampte hij op de vloer. Dan riep hij, harder
nog en ongeduldiger : "Eilah! Sakkerju! Vollek !'
Op dat ogenblik scheurde een afgrijselijke gil door het geluid van
Goorts stem. Een gil die zich rekte tot een lange, bange schreeuw, huiveringwekkend, als werd achter die heimelijk gesloten deur een mens geslacht die zich verweerde en kreet om zijn wegbloedend leven. Merijntje
vloog met uitpuilende schrikogen op in de armen, die hem plots als een
schroef omknelden. De Kruik werd grauwbleek in zijn gezicht, en deed
onwillekeurig een stap achterwaarts. Toen steeg met een schnlle uithaal
de woeste noodkreet hoger nog, werd een krijsend gejammer, hartverscheurend. Merijntje trilde over al zijn leden, wierp zich achteruit in de
knellende armen en schreeuwde van schrik en angst. En met het kind vast
tegen zich aangedrukt, sprong de Kruik naar buiten, vloog, de deur achter
zich open latend, de straat af en rende in 66n adem tot bij zijn huisje, dat
aan het eind van het dorp stond, waar de velden begonnen. Achter hem
werd gelachen, gejoeld. Hij hoorde het zomin als Merijntje. In hun Oren
waren enkel de echo's van de onmenselijke kreten, die hen hadden vervuld met ontzetting en afgrijzen, verdoofd voor alle andere geluiden om
hen heen, en in panische schrik stoof de stroper voort en hield niet stil,
eer hij zijn eigen deur achter zich hoorde dichtslaan. Hijgend bleef hij
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midden in de lage kamer staan, met een zucht van verlichting - en bemerkte plotseling, dat hij Merijntje nog in zijn armen had. Het kind was
bleek en schreide, en keek hem door zijn tranen heen ontsteld aan. Na
een wijle stotterde hij met bevende lippen: 'W-w-wa' was da', Kruik!'
Goort zette hem behoedzaam neer op een wrakke stoel, waar aan alle
kanten de kapotte biezen uitpiekten. Met zachte stem, waarin zijn eigen
schrik nog deerlijk natrilde, antwoordde hij berustigend: `Niks, jongeske
- nikske,nie, 'or. Zij moar nie bang!'
En eventjes moest hij nu lachen om de zotte situatie, en hij bedacht, dat
de kerels in de herberg veel ruw plezier van het voorval zouden beleven.
Merijntje keek naar hem op, de oogjes nog vol angst, en huilde bibberend : m-m-moar - d-d-da' was t-t-toch m-moeders stem? Wa'
deee ze moeders ?'
`Och, niks, jonge. Neee, wezelijk nie, Merijntje, ge mot j'w eige nie
bang moake. Wie zou-t-er nou je moeder wa' doen? Strak meude noar
'uis goan, een dan zulde zelf zien, da' je moeder niks mekeert!'
`Wezelijk woar nie?' vroeg Merijntje, een beetje gerustgesteld al.
`Neeen 'or, wezelijk woar nie !' verzekerde de Kruik plechtig, heldhaftig worstelend met zijn eigen ontsteltenis, die hij nog voelde nabeven in
zijn knieen. `Misschien spulde ze zo moar wa', doar ze bij moese schreeuwen of zo.'
`Neee,' zuchtte Merijntje, `moeder is ziek. Ze 'ee vandoag al meer zo
'aard geschreeuwd, moar nog gin ene keer zo lillijk as doarnet.'
`Nou,' zei de Kruik met de moed der overtuiging, een goei teke,
Merijntje : da's een teke, da' 't aargste verbij is. A'ze zo 'aard beginne te
schreeuwe, dan is 't gaauw over. Wezelijk!'
`Wa' mekeer moeder dan?' vroeg Merijntje hardnekkig verder.
De Kruik dronk een grote slok water uit een bruine melkkan die op de
lage tafel stond, en begon toen met nog bibberende vingers zijn zwartgebrande stenen pijp te stoppen. moeder,' zei hij langzaam en zoekend,
`jouw moeder - die - joa, ziede Merijntje - jouw moeder, die 'ee d'r knie
verstükt. Een nou trekke ze d'r oan om 'em weer in de koot te krijge.'
Met de rug van zijn hand wiste hij zich het zweet van het voorhoofd,
blij, dat de leugen gevonden was, en bij zichzelf overleggend, wat hij nu
verder doen moest. Hij was daar in een mooi parket geraakt! Daar zat hij
opgescheept met een vreemd jong in huis en kon het zeker de eerste uren
niet kwijtraken. Merijntje geloofde hem nu, maar dacht in zijn zenuwachtigheid niet aan zijn eigen blessuur, en sprOng ineens van zijn stoel.
En dadelijk viel hij met een scherpe gil omver.
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De Kruik liet zijn pijp vallen en schoot toe. Hij vloekte onbarmhartig,
en ondanks zijn pijn en schrik, stelde Merijntje bij zichzelf onmiddellijk
vast, dat dit een biechtpuntje was, waarvoor hij niet graag de penitentie
zou voldoen! De stroper zette hem wat ruw terug op de stoel, en gromde : `Bleft dan ok zitte, verdommese moesjaanker ! Ge loat een meins van
den ene schrik in den aandere vallen, doondersen oap da' ge zijt!'
Maar al mopperend en scheldend, trok hij voorzichtig Merijntjes kous
uit, keek zorgzaam de gezwollen enkel na, schudde het hoofd, en haalde
toen uit de oude latafel in de hoek een stuk wit goed, dat hij in repen
scheurde.
`Nou effekes je taanden op mekoare, Merijntje,' zei hij wat goediger.
`Dan zal ik je pootje d'r es flienk indraaien een dan doeget doadelijk veul
minder zeer. 'Ou je goed, 'or!'
Merijntje beet dapper zijn witte tandjes op mekaar, en gaf geen kik,
zolang de stroper bezig was de verstuikte voet stijf in te zwachtelen, wat
hij met verwonderlijke vaardigheid en heel zachthandig deed. Toen hij
gereed was, keek hij de kleine jongen glimlachend aan, zag het bleke gezichtje en zei goedkeurend: 'Broaf zo – g'e j'w eige goed g'ouwen, 'or,
Merijntje ! Een nou 'edde zeker al veul minder pijn, 'ee?'
Veul minder,' zuchtte Merijntje, en snel liep het bloed terug naar zijn
wangen, van trots om de lof van de stroper. Deze raapte zijn pijp op,
stopte haar verder en stak de brand erin. Daarop ging hij zwijgend op een
andere, even wrakke stoel bij de tafel zitten. Onrustig en nog altijd verwonderd om het vreemde van het geval, keek hij naar Merijntje, en vroeg
zich opnieuw af, wat hij nu met de jongen beginner moest ? Zwijgend zaten ze zo geruime tijd elkaar aan te zien, tot eindelijk de kleine jongen met
een vage glimlach zijn hoofd afwendde en zijn blik nieuwsgierig door de
kamer liet dwalen.
Jee! wat was dat een raar boeltje! Heel anders dan bij hem thuis! Je kon
wel merken, dat bier geen moeder was om het vuil achterna te zitten!
Overal hingen spinnewebben in de hoeken en aan de donkere, dikke balken van de zoldering. De muren waren zeker in geen honderd jaar gekalkt, zo groezelig zagen ze, (Slider de vliegestrontjes, hele schilderijen
van zwarte pikkeltjes – en de paar prentjes, die er hingen, waren er helemaal onkenbaar onder geworden : je kon zowat niet meer zien of er nog
iets op stond! Als z'n grootmoeder het zag, zou ze zich zeker het hart uit
d'r lijf braken, zoals ze vaak dreigde, wanneer Merijntjes handen wat erg
dik onder de slik zaten. Maar Merijntje vond het wel gezellig, je hoefde
vast niet overal voorzichtig mee te zijn in zo'n kamer. Bij de bedstee hing
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een kapot en uitgedroogd wijwaterbakje, doch er zat geen stoffig, maar
daarentegen gewijd palmtakje boven, zoals bij zijn bedje in het achterhuis.
Het bed was niet opgemaakt. Het lag wanordelijk door elkaar en lakens
waren niet te bekennen. De grove, geruite tijk puilde gedeeltelijk over de
bedsteeplank, en het zeegras piepte er lelijk door vele scheuren uit. In een
hoek stonden twee geweren, en overal lagen netten, in knoedels gewrongen, op de vloer. Voor de kleine vensters hingen, aan roestige spijkers gehaakt, gescheurde, vergrauwde lappen katoen, die bijster weinig leken op
de propere gordijntjes voor zijn moeders heldere ruitjes. Behalve de tafel,
drie wankelende stoelen, een ouwe turfkist en de nog ouwere latafel was
er in de hele kamer geen meubelstuk te ontdekken. Er ping nog niet eens
een kruisbeeld aan de muur, en op de kast stonden wel hulzen van jachtpatronen, maar geen heiligenbeeldjes. Het zag er verschrikkelijk kaal en
troosteloos, vuil en verwaarloosd uit en toch - toch vond Merijntje het
fijn. hier! Vergenoegd keek hij rond, en ten slotte bleven zijn blinkende
oogjes rusten op de geweren, de enige dingen, waaraan je zien kon, dat de
eigenaar van deze erWirmelijke inboedel er zorg voor droeg. Ze waren
blank gepoctst. De kolven glansden donker, en de ene had twee lopen.
Metijntje zou ze Awl graag even van dichterbij bekeken hebben, maar hij
durfde het niet vragen. En zo bleef hij ze maar stilletjes bewonderen uit
de verte, fantastische dingen, die al wie weet wat voor avonturen hadden
meegemaakt. Mooi waren ze - prachtig, en veel waard, nou.
De stroper keek naar zijn kleine gast. Hij kon zijn ogen niet van hem
afhouden. In zijn donker, traag brein worstelden moeizaam ongewone
gedachten. Hij zocht terug in zijn herinnering naar beelden uit eigen kindertijd. Zo immers moest hij ook eenmaal geweest zijn! Zo klein en argeloos, zo zonder weet van de wereld en het eigenlijke leven der mensen.
Zo doorzichtig en klaar, zonder heimelijk broeiende begeerten en hartstochten, zonder die doffe woede, zonder dat onbestemde gevoel van verzet, dat zijn bloed zwaar maakte en zijn ogen deed branden. Al die onverklaarbare woeste opwellingen, begeerten en driften, die even onweerstaanbaar waren als ongerijmd. Hij wist het niet meer. Hij was zijn jeugd
vergeten. In zijn voorstelling was hij altijd zo geweest als hij nu was. Zijn
langzame gepeinzen sloten zich boven het verleden zijner kindsheid als
donkere wolken boven een helder spiegelend water - en het water wordt
zwart en ondoorzichtig, troebel en diep en dreigend van gevaar. En toch,
toch moest hij eens geleken hebben, uiterlijk en innerlijk, op dat klare
mannetje, op wiens gezicht je elke gedachte, elke wisseling van gevoel en
aandoening als uit een open boek kon lezen. Maar hoe was hij dan zo ver32

anderd, zo onherkenbaar veranderd ? Hij had het niet gewild. Hij wilde
het immers nog niet. Maar hij was zo geworden, en er was niets meer aan
to veranderen : voor eens en voor al was en bleefhij : de gevreesde Kruik,
altijd getrokken naar het kwaad, door zijn donkere natuur, zijn schuwe
aard, zijn onbevredigbare hunkering naar tederheid. Een eenzame onder
de mensen, een dier, dat altijd vervolgd werd en alleen niet gegrepen, omdat men de kracht vreesde van zijn wrede klauwen, de woestheid zijner
driften, de scherpte van zijn tanden. Maar was het dier werkelijk wel zo
kwaadaardig ? Als hij keek naar dat vergenoegde, klare kindergezichtje,
was het hem als staarde hij in een duistere spiegel en zag vaag een troebel
beeld, dat hij kende, dat zijn eigen beeld moest zijn - of zijn geweest.
Maar het leek bitter weinig op zijn tegenwoordige gedaante, en hij kon
er zich nochtans met op bezinnen, dat en hoe en waarom het zo Anders
geworden was. En och, wat deed het er ook toe? \Vat voor de duivel
deed alles ertoe ? Hij schudde krachtig de schouders, als wierp hij iets van
zich af.
Toen verbrak hij het zwijgen, dat hem drukte, en vroeg: "Edde gin
'onger, Merijntje?'
Meruntjes ogen gingen glinsterend wijder open, en hij wrcef zich met
een grappig handje over zijn buik, die waarhj k t6 Fang had moeten vasten.
Nour nep hij geestdriftig, en zich een intdrukking hermnerend, die
hij van zijn oom Suus gehoord had, en die hij prachtig vond, voegde hij
erachter : `Ik vlieg bekaanst in braand von den 'onger.'
`Dan zumme soamen een bottram eten, eer a-t-er oongelukke gebeure,'
zei de Kruik glimlachend en stond op. Merii ntje volgde met gespannen
aandacht al zijn bewegingen, heel de verdere ontwikkeling van wat hem
een zeldzaam opwindend en benijdenswaardig avontuur leek. Goort
haalde een half, rond brood uit de latafel, knipte zijn machtig zakmes
open en sneed er een paar ruwe hompen af. Dat deed Meriptjes moeder
heel wat mooier! Die niaakte met de punt van het riles eerst een paar
kruisjes over het brood, en sneed dan kunstig van die hole donne, lange
boterhammetjes, verwonderlijk dun en kicker. Uit een gescheurde kom
met vele zwart-vettige vingerafdrukken en vieze randen smeerde de stroper dan een lik boter dik op elk van de brokken brood.
‘Suker 'em ik nie, moar a'ge soins een snee 'am lust?'
Merijiitjes ogen lachten, en schitterden als sterren. Een snee ham?
`Asteblieft, Kruik,' zei hij beleefd, en Goort moest stilletjes lachen om
het brave, ingetogen stemmetje, dat zo koddig in tegenspraak was met de
uitbundige jool in die blinkende, bruine kijkers. Hij ging naar de schoor33

steen, dook eronder, en kwam na een ogenblik weer te voorschijn met
een paar lappen glanzend-bruine, gerookte ham in zijn handen.
Toen aten ze samen hun brood uit het vuistje op, en Merijntje kon zich
niet herinneren ooit in zijn leven zó gesmuld te hebben. Hij pikte met zijn
vingers de laatste kruimeltjes van de tafel en zuchtte van voldaanheid.
`Hee&
da's lekker gewiest, Kruik!'
"Edde genog, of Juste nog een bottrammeke?' vroeg die royaal, maar
Merijntje was ruimschoots verzadigd, en verklaarde, dat ie niet meer kon.
`hoar een appeltje zou d'r toch nog wel bij kunne?' veronderstelde de
Kruik, die zich steeds dieper verwonderde over het onbegrijpelijke feit,
dat hij aldoor meer plezier kreeg in zijn rol van gastheer, en neiging voelde
om alles te doen, wat die kleine bijdehante peuter blij zou kunnen maken. Verlokkend ging hij door : "k 'Em nog wa' lekkere bargemotjes
oonder de bedstee!'
Merijntje zei daar geen nee op, en genoeglijk muizend at hij de bruingerimpelde appeltjes, die de stroper voor hem op tafel had gelegd. Onder
het peuzelen vroeg hij : `Een woar 'edde den 'oond nou, Kruik ?'
'Pol is in 't schuurke. Wi'k 'em es 'oalen of zij d'er bang van?'
"k Zijn d'r wel een bietje bang van,' bekende Merijntje, `moar ik wil
'em toch wel gere van dichtenbij zien.'
Goort ging de achterdeur uit en toen hij alleen gebleven was, bemerkte
Merijntje eerst, dat het schemerig geworden was, en dat er vreemdsoortige schaduwen door de wonderlijke kamer waarden. De nog zo nieuwe en
ongewone dingen namen een zonderlinge en verontrustende schijn aan.
Daar, tegen de muur, zat een toverheks in mekaar gedoken – straks was
het nog een knoedel netten geweest, dat wist hij heel goed, maar nu was
het een toverheks'– je kon Naar spitse muts duidelijk zien en ze zat klaar
om op Merijntje toe te springen. In de hoek, waar de geweren stonden,
wemelden nu de flikkeroogjes van onbekende, boosaardige wezens, du.veltjes natuurlijk – en de bedstee was een donker-gapende grot, waar allerlei wel zo uit zou kunnen te voorschijn stuiven om je aan 't schrikken
te maken. Merijntje begon te fluiten, een vrolijk liedje. Maar hij was niet
blij ! Hij was helemaal niet blij ! Hij voelde zich niks op z'n gemak ! Wat
bleef die Kruik lang weg ! Had ie maar niet naar die hond gevraagd. Altijd
had ie van die zotte invallen, berispte hij zichzelf, en dan merkte hij pas te
laat, dat ie weer stom geweest was. En het leek wel of die Kruik nooit terugkwam! Maar de Kruik was geen twee minuten weg geweest, toen hij
alweer binnenstapte, met Pol, zijn ruige kameraad, die hem veelal vergezelde op zijn zwerftochten door de polders, en die de kinderen van het
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dorp de doodstuipen op het lijfjoeg, als hij onder kwaadaardig gebas achter hen aanstoof. Een paar maal had hij er al een wreed gebeten. En toen
hij nu naast zijn baas, achterdochtig snuffelend, de kamer binnenkwam,
en zo ontzettend groot leek tegen de grijze schemer van het deurgat, zat
Merijntje te bibberen op zijn stoel, en begreep niet hoe hij nou van alle
dingen, die hij had kunnen vragen, net datgene gevraagd had, waar hij
de afschuwelijkste angst voor had! 0, daar zat natuurlijk het duveltje
weer achter - die pestkop, die niet leefde of hij moest altijd en altijd de
mensen treiteren. Kijk nou, hoe die ogen glommen! 't Leek wel of d'r
vuur in zat. 't Leek wel of 't de ogen van de duivel zelf waren. Merijntjes
hart joeg als razend, en zijn adem ging sneller. Pol stak zijn snuffelneus
naar voren en gromde nijdig. Oeioeioei - als de Kruik 'et gemene loeder
nou maar stevig vasthield!
`Doar zijn me-n-al, Merijnt j e,' zei Goort. 'Alla, stil, Pol, 't is goei yolk.
Kom moar 'es kijken, 'ier is Merijntje, die meude nou nooit gin kwoad
meer doer; 'or, omt'ouwt da' goed.'
Maar Pol bromde dreigend en stak zijn snuffelende snuit gevaarlijk
dicht naar Merijntjes weerloos afhangende benen, die angstig begonnen
weg te schuiven naar de veiliger zijkant van de stoel.
`G'oef nie bang te zijn,' stelde de stroper bem gerust. 'Ad' ik erbij zijn,
doet ie je niks. Zit, Pol - 'ier, geef 'et manneken een poot - rap!'
Aarzelend stak Pol een poot uit naar Merijntje, en Merijntje stak aarzelend een bevend handje de poot tegemoet. De Kruik moest lachen om
die twee, die mekaar niet vertrouwden.
`Pakt 'em moar grust !' zei hij dan. "k 'Em toch al gezeed, da' ge nie
bang 'oeft te zijn. 'IJ doe niks. Z0000, ziede wel! Een gif Merijntjes nou
een lange lap, Pol !'
Merijntje zag plotseling de vervaarlijke hondebek vlak bij zijn gezicht,
maar voor hij tijd had om achteruit te wijken, had Pol hem al eedgrotelik
gegeven met zijn natte, warme tong, die als fluweel aanvoelde, en toen
moest Merijntje, ondanks het hameren van zijn hart, wel met de Kruik
meelachen. En hij voelde stilletjes een trots zwellen in zijn borst: die
machtige bullebijter, waar al de jongens van het dorp als de dood van
waren, die had hem een poot gegeven en een lik over z'n warig ! Ze zouen
'et misschien niet willen geloven, maar dan zou hij het hun bewijzen. Hij
zou, als Pol op straat liep, hem doodgewoon bij zich roepen, en hem weer
een poot laten geven en een lange lap! Zou je ze zien kijken! Tenminste
- als hij het durfde, en - als Pol zonder dat z'n baas erbij was, hem zou
willen gehoorzamen! Dat moest ie es even informeren.
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`Liisterd' es, Kruik - wa' deinkte : zou Pol me nou op stroat ok niks
doen, a' gij d'r nie bij zijt - een zouw-t-ie kommen ad' ik 'em roep ?'
Twijfelend haalde de stroper de schouders op.
`Poi is een kwoajen a-t-ie alleen is, da' witte. 'k Geloofnie, dat ie je nou
ineens al zo kenne zal. Moar a'ge wa' meer mee 'em omgoat, dan wel.
Ge mot nog moar es vrom komme,' eindigde hij, en zweeg plots, vreemd
tegenover zijn eigen woorden van gastvrijheid. Maar Merijntje knikte
verheugd: dat wou hij graag! Tot ineens zijn gezichtje nadenkend werd
en hij aarzelend zei : `A'k teminste mag van moeders!'
Goorts ruige wenkbrauwen fronsten donker neer over zijn versomberende ogen. Natuurlijk, hij had een slechte naam! Hij was geen gezelschap voor een klein jongetje, dat immers niks dan kwaad van hem kon
leren! Enfin, hij had zijn slechte naarn niet gestolen - dat was een troost!
In de dichter wordende schemering zag Merijntje vaag de valse glinstering van zijn tanden, die een boosaardige glimlach breed ontblootte.
Schuchter vroeg hij : Woarom lachte nou zo lillijk, Kruik ?'
lach ik lillijk ?' vroeg de man spottend terug. `Joa, jongeske, me kunnen ommes ammoal nie evel mooi zijn - dad 'ee-d-Oonze Lieven. 'eer nie
willen 'emme. Allee, ik zal de iaamp moar es oansteke, dan kumme beter
zien wamme zege, wa' gij ?'
Nu lag op de tafel de gele schijn van de staande lamp, een ronde, gouden
schijf. Dat was mooi, vond Merijntje, veel, veel mooier dan bij hem
thuis, waar de lamp aan de zolder hing, veel interessanter. Je kon de olie
in de doorschijnende voet zien staan, en vaag onderscheidde hij ook de
donkerheid van de pit, die de olie opzoog. En buiten op de voet zag je allemaal nog vlekjes kleur : groen en rood en helblauw - vroeger hadden
er zeker wondermooie schilderijen op gestaan, maar die waren er op de
Lange duur afgesleten. Op bijna zwart geworden koperen armpjes stond
de wit-porseleinen kap, maar die zat vol stof met vegen erin, waar het
licht blanker clOOrscheen, en zo vormden zich dan aardige figuurtjes.
Aan het eind van de armpjes zaten net krom opgebogen, kleine haakvingertjes, en die droegen met z'n drieen de kap. 0 - het was een prachtige
lamp - de mooiste lamp, die Merijntje ooit gezien had, en zeker wel heel
duur. Hoe zou die Kruik aan zo'n mooie lamp gekomen zijn? De rest
van de boel zag er toch erg armoedig uit! En wat was het licht mooi uit
die lamp! Goud was het, echt gouden licht, veel geler dan het hunne.
Kijk, hoe die ronde lichtschijf als een reusachtig gouwetientje op de tafel
lag! De koningin had zulke grote gouwetientjes nog geen eens. De kei36

zer misschien wel keizers - die waren ontzettend rijk. Hoe die vlam zo
stil kon staan in dat nauwe glas. je hoorde hem zachtjes zingen, maar verstaan wat ie zong kon je natuurlijk niet. Of was het die mug, die zong?
Ja, het was die mug met haar fijne, fijne stemmetje. Moeder zei altijd, dat
de muggen `neef - neef' riepen, en daarom noemde Merijntje ze zelf ook
neefjes. Hoor, deze zong ook weer : `neef - neeeef neeeeef zo duidelijk, je erom lachen moest. Maar de lamp, ja, de lamp die zong toch
ook mee, heel, heel zachtjes - een fijn gesuizel - en buiten zong de zachte
avondwind in de vlierboom voor het raam - en in Merijntjes hoofd zong
ook iets. Leutig was dat - het zong vierstemmig, net als de hoogste klas
van de bovenmeester, maar dit klonk veel mooier. Zo mooi... zo mooi...
Hij moest het de Kruik even vertellen - ja, dat moest hij hem vertellen vierstemmig : de lamp, de mug, de wind en dat in zijn hoofd. Hij glimlachte. Maar de woorden wogen zo zwaar - ze lagen op zijn tong, maar
ze wilden er niet af... Dat was zot - komiek was het. De Kruik zou...
En zo, soezend, en luisterend naar dat dromerige liedje, overal rondom,
zonk zoetjes aan. Merijntjes hoofd voorover op zijn armen tegen de tafelrand en hij sukkelde in slaap, vast en stoorloos, overweldigd door al de hevige emoties, die op deze gedenkwaardige dag zijn kinderzieltje bestormd
hadden.
VI

Met de voeten op de bovenste sport van zijn stoel, de handen gevouwen
om de opgetrokken knieen, zat de Kruik en rookte, en keek naar het slapende kind bij de tafel, en mijmerde. Zonder zich ervan bewust te zijn
luisterde hij evenals Merijntje gedaan had, naar de kleine geluidjes, die
suisden door de stilte. Langzaam kwamen de gedachten in zijn brein, als
luchtbellen uit diep water, traag wellend naar de oppervlakte.
Hoe vreemd konden de dagen draaien! Zo vreemd, dat het je wel
moest opvallen. Vanmorgen was hij met een blij gemoed de polder ingetrokken, verlangend Janekee alleen te vinden. En hij had haar alleen gevonden, maar het was wel een beetje anders gegaan dan hij geKoopt en
gewild had. Als een furie had ze hem overrompeld met haar zinneloze
woede, haar onbegrijpelijke razernij, hem weggesnauwd uit het huis, hem
gedreigd met de jonge Hollandse grensjager. En hij was als een woedende
beer, blind van inwendige pijn, langs de wegen gegaan, de handen tot
vuisten geknepen in de zakken, moord in de ziel - en had iemand hem in
die vervloekte uren een enkel scheef woord gezegd, er waren harde klap37

pen gevallen, misschien wel zulke, waar een mens voorgoed genoeg aan
heeft. Hij had het plan gehad naar de herberg te gaan, heel de avond door
te drinken om met een Oink stuk in zijn kraag zijn verslagenheid en zijn
woede te vergeten – als hij kon. En toen had daar een schreiend ventje aan
de kant van de weg gezeten, en hij was er niet achteloos langs gegaan,
maar had gevraagd en gepraat en allerlei kinderachtigheden te horen gekregen. En als een meewarig wijf had ie dan het kreupele jong in zijn armen naar het dorp gedragen en met 'em gepraat alsof ie zelf ook nog
zo'n snotaap was – voor spot had ie door het dorp gelopen, en nou zat ie
in z'n hol van een kamer, waar in jaren geen mens buiten hem was binnengetreden, en aan zijn tafel steep Merijntje, zo rustig en vertrouwelijk
of ie bij zijn naaste familie zat. De Kruik schudde zijn sombere kop, trok
nadenkend aan zijn borstelige knevel, en trachtte uit te vinden, wat hem
ertoe gebracht had zover van zijn gewone doen of te wijken, maar hij
kon er geen verklaring voor vinden, en haalde ten slotte onverschillig de
schouders op – wat kon het hem ook schelen? Hij was vrij om precies te
doen en te laten wat hij verkoos. De kleine jongen zat bier en het was
wonderlijk plezierig, dat hij er zat, zo echt thuis, zo gewend, of ie d'r zat
aan de tafel van zijn eigen vader.
Goort Perdams – een vader! Een raar soort vader! En Janekee de moeder. Het liep hem warm over de rug. Dat zou een zonderling slag kinderen geven, een wild slag kinderen, maar toch misschien ook wel een
goed slag, al zouen ze het we] niet zo druk hebben over de Engelbewaarder, Onze-Lieve-Heer en de Duivel. 't Zouen zelf wel een soort duivels
zijn – wilde, stoutmoedige duivels – ontembaar als hun vader en moeder.
Maar Janekee wou niet. Die kreeg hij nooit. Ze verdomde het en ze bleef
het verdommen. Maar een ander zou 'er ook niet hebben ! Dat had ie
haar en zichzelf vandaag nog beloofd, en vandaag niet voor het eerst! Ze
moest het hart niet hebben, zich werkelijk aan een ander te verslingeren.
Traag stond weer de doffe woede in hem op, die hem als een benauwenis
vervuld had deze middag voor hij Merijntje ontmoette. Sombere gedachten woelden door zijn langzaam werkende hersens, en opnieuw sloten zijn handen zich tot knoestige vuisten, hard als ijzer en zwaar als mokers. Zijn kleine, groene ogen flikkerden vals onder de neergetrokken
wenkbrauwen. Heel zijn verweerd gezicht werd tot een vreesaanjagend
masker van boosaardigheid en wraakzucht.
Maar het ontspande zich spoedig. Hij kon zich niet voorstellen, dat het
werkelijk voorgoed uit was, dat Janekee niet met een dag of wat weer zou
bijdraaien. Wie weet – 't was zo'n wispelturig stuk vrouwmens – mis38

schien zat ze op het ogenblik alweer met goede voornemens aan hem te
denken, en werd van de week nog alles goed ! Hij zou nu het ijzer smeden
als het heet was, en haar na de verzoening overrompelen met de onweerstaanbare begeerte van zijn opgezweepte zinnelijkheid, aanhouden tot ze
niet meer weigeren kon - en dan zouen ze gauw trouwen. Dan had ie
over niet al te lange tij d een pewter van Janekee en hem hier aan de tafel
zitten! Een flauwe glimlach streek de laatste harde lijnen weg uit zijn gezicht.
Zachtjes stond hij op. Ja - wat moest hij now met dat Merijntje aanvangen? Het was al helemaal donkor geworden. Wie weet hoe het thuis
bij hem gesteld was? Die vrouw gilde, dat het je door merg en been ging,
en zo iets kon uren duren. Hij zag er ontzettend tegenop, naar dat huis
terug te gaan. Waarom kwamen ze de kleine jongen niet halen? Als die
vrouw weer schreeuwde, zou hij zeker weer weglopen! En toch zou hij
er wel naar toe moeten, als ze niet naar hem kwamen. En - moest hij de
jongen meenemen ? Misschien kon hij niet thuis ondergebracht worden
in deze omstandigheden. Wat sliep hij rustig, die kleine babbelaar daar!
Dan besloot hij eindelijk het erop te wagers, even naar Merijntjes huis te
lopen en te vragen hoe het moest. Eigenlijk kon het jong best vannacht
hier blijven slapen. Hier ? Bij hem? Wat er vanavond toch een vreemde
gedachten door zijn kop dwaalden! Zeker had hij een beetje te harde tik
gekregen van Janekee ! Nou vooruit - in ieder geval moest hij het dorp
in om te vragen, wat ze met Merijntje wilden.
Hij drukte zijn hoed op het hoofd en wendde zich naar de deur. Dan
bleef hij weer aarzelend staan : kon hij dat kind met zijn verstuikt voetje
eigenlijk wel zo bij de tafel laten zitten? Als hij in zijn slaap eens van zijn
stoel gleed? Hij zou zich lelijk kunnen bezeren. Snel stapte hij naar de bedstee, trok het beddegoed recht, schudde het gescheurde kussen en haalde
daarna Merijntje. Zacht lei hij hem op het bed, sloeg de deken over hem
heen en bleef even kijken naar dat bruine gezichtje, zo rond, zo gaaf, zo
onnozel, een vage glimlach om het zuivere mondje. Zeker droomde hij,
dat ie met z'n Engelbewaarder een of ander zwaar-op-de-hands gesprek
voerde, die verdijde kleine kwezel. Zo'n kind ... en hij ... De stroper keerde zich om en riep de hond met gedempte stem : "Ter, lege, Pol. Pas op
't kind!'
Pol knorde, alsof hij antwoordde, en lei zich gehoorzaam voor de bedstee, de kop gestrekt op de voorpoten. De man ging op zijn tenen de deur
uit, trok die zacht achter zich dicht. Op straat ademde hij diep de koele
zomeravondlucht in, schoof zijn hoed achteruit en streek zich met de
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hand over het voorhoofd. Bliksems zotte geschiedenis! Wat moest ie
tegen Merijntjes vader eigenlijk zeggen? Ach, 't was immers allemaal
vervloekte kinderachtigheid! Hij zou eenvoudig zeggen, dat Merijntje
met een verstuikt voetje bij hem was, en dat ze hem moesten komen halen, hoe eer, hoe beter. Afgelopen! Uit ! Hij hield geen bewaarschool,
verdomme nog toe! Genoeg flauwe zottigheden had hij nou gezegd en
gedaan ! Langzaam werd hij weer zichzelf, en met grote stappen liep hij
het dorp in, blij, dat hij geen mens tegenkwam.
Dicht bij Merijntjes huis begon hij zachter te lopen. Als die vrouw nou
maar niet zo oorverscheurend gilde! Toen schoof uit het duister een donkere gestalte op hem toe, en met een gevoel van verlichting herkende hij
de borstelmaker Gijzen, Merijntjes vader.
Gijze !' riep hij hem aan.
Verschrikt stond deze stil, blijkbaar zonder hem zo gauw te herkennen. Toen zei hij : '0, zijde gij 't, Goort ? Wa-d-is 't?'
"t Is over Merijntjes,' antwoordde de Kruik bars.
"IJ lee mee een verstiikt voetje bij mijn in bed. 'Edde 'm dan nog nie
gemist? 'k 'Em 'em oan den dijk gevonnen, een toen 'em ik 'em meegenome naar 't moar bij jou thuis was 't doondere. ' IJ sloapt. Wa'
motte me nou?'
Gijzen zuchtte en krabde zich verlegen onder zijn pet.
`Een meins z'n kop is net leeg,' zei hij bedrukt. "k Wies 'et al, een ik
was oonderweg noar jou toe. 't Goa niks goed mee de vrouw deze keer.
Joa, wa' motte me non mee Merijntjes? D' aandere jong zijn bij de buvrouw, moar doar is 't nou ok zo vol as mud. Een z'n grootmoeder is bij
oons.'
Wil 'em van de nacht wel bij me-n-ouwe,' zei de Kruik nors.
Gijzen keek verwonderd op : zo behulpzaam kende hij de Kruik niet.
Op het dorp zouen ze 't zeker ook nogal raar vinden! Maar de toestand
thuis was vrijwel wanhopig, en dat zou in ieder geval een goede verklaring zijn. Dankbaar zei hij : `A't niet te veul dol is?'
`Da's dan afgeproat. Goeienoaved,' beeindigde de stroper ruw de conversatie, keerde zich om en was al in het donker verdwenen eer de ander
van zijn verbazing bekomen was. Goort liep haastig terug. Een heimelijke
vreugde was in hem, en een wonderlijke bezorgdheid. Hij moest opschieten. Als de peuter es wakker geworden was en had willen opstaan? Pol
was buitengewoon serieus in het uitvoeren van zijn opdrachten! Hij zou
het wel eens niet goed hebben kunnen vinden, dat Merijntje zo maar zonder verlof van de Kruik uit het bed kwam!
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Maar thuis vond hij alles, zoals hij het gelaten had. Merijntje lag op zijn
rug, en sliep als een roos, beide armen boven zijn hoofd gebogen. De
hond lag voor het bed, en gluurde met half toegeknepen ogen naar de
binnenkomende, zachtjes zwaaiend met zijn dikke pluimstaart, dat het
stof in wolkjes opdwarrelde. De stroper schoof het dier met zijn voet opzij : 'Goa moar sloape, Pol. 'k Zal nou zelf wel oppasse. Allee, naar 't
schuurke, vooruit !'
Hij opende de deur en de hond gleed de duisternis in. Goort ging bij de
tafel zitten, stopte een verse pijp en rookte tevreden. Lang bleef hij zo
zitten, en peinsde. Zijn gezicht stond menig keer donker en boos, maar
telkens als zijn oog viel op het slapende kind, dreef de duisternis weg uit
zijn gedachten en een glimlach ontspande zijn harde trekken. En aldoor
had hij de vreemde gewaarwording, dat zijn eenzaam huis vervuld was
van een vriendelijke, weldadige warmte.
Het was ongewoon laat, toen hij zijn jas uittrok, en die opgerold in een
hoek van de kamer op de grond lei. Hij ging er met zijn hoofd op liggen.
De kleine jongen mocht het bed hebben. Hij kon wel een nachtje op de
planken slapen. De lamp liet hij branden. flat was beter voor het geval
dat het kind eens mocht wakker worden. Ven-noeid sloot hij de ogen. In
de paarse schemer achter zijn oogleden zag hij nog het kleine, bruine gezichtje met de onbestemde glimlach om de kinderlijke mond. V(.56r hij
insliep, dacht hij er nog even aan, dat hij eigenlijk het ventje had moeten
uitkleden, eer hij hem in bed lei. En voor de zoveelste maal op die verwonderlijke avond lachte hij zichzelf uit om zijn zwakkelijke gevoeligheid. Hij leek waarachtig wel een wijf!
Zo begon de vriendschap tussen de Kruik, de beruchtste stroper van de
streek, en Merijntje Gijzen, die juist in die dagen acht jaar geworden was.
En ondanks de tegenwerking van de vele, sterk weldenkende men sen uit
Merijntjes naaste omgeving, waren ze spoedig onafscheidehjk.

TWEEDE HOOFDSTUK
I
An Nollebart was een wijze vrouw. Zij was in zeker opzicht zelfs een beangstigend wijze vrouw. Zo, dat ze de naam had een der gevaarlijkste toverheksen uit de omgeving to zijn, en in die dagen waren er zo nogal en41

kele ! Aan de echtheid van sommigen dezer gevaarlijke wezens werd door
sceptici nog getwijfeld, maar dat An Nollebart een toverheks was, stond
voor iedereen vast. Ze had, om maar iets te noemen, eens 's morgens een
blauw oog gehad, nadat 's nachts Kees van Til, toen hij laat uit de stad
naar huis kwam, een reusachtige, een verontrustend reusachtige, pekzwarte kat, die hem akelig miauwend almaar voor de voeten bleeflopen,
met zijn meidoornen stok een klap op haar kop gegeven had. Dezelfde
week werd de vette zeug van Kees van Til ziek, en toen wist iedereen hoe
laat het was ! En als de pastoor niet altijd zo hardnekkig op de hand van de
toverheksen was geweest, zou het bij die gelegenheid zeker slecht met
An Nollebart afgelopen zijn ! Maar al was An Nollebart dan ook gevreesd
als toverheks, aan de andere kant stond ze bij de dorpsbewoners hoog in
aanzien. Want vaak zei ze iets, waar een denkend mens zijn voordeel mee
kon doen : ze voorspelde de onwaarschijnlijkste dingen; niemand wou
het geloven, tot opeens, als het dan Loch gebeurde, iemand zich herinnerde, dat An Nollebart het voorzegd had.
Welnu, deze zelfde An Nollebart had onomwonden verklaard, dat die
onnatuurlijke vriendschap tussen een onnozel bloedje van een jongetje en
die goddeloze stroper, dat beest van een Kruik, moest uitlopen op buitengewoon akelige gevolgen.
Ze had zich niet in bijzonderheden willen uitlaten, maar zo in 't algemeen gezegd : 'Da' kan nooit goed goan. Let es op mijn woorden. Een
van tweet zulle ze d'r bekoaid afkommen, een misschien wel allebei.
A'me 't beleve meuge, zumme 't ammoal zien!'
Haar stem had afschuwelijk gekrast, en haar kromme haakneus had
ze zó bedenkelijk gerimpeld, dat de punt haast in haar vooruitstekende
eierkin geprikt had, en niemand had aan de betekenis van haar orakelspreuk durven twijfelen. Maar evenmin had iemand lust betoond om
tussenbeide te komen, en pogingen aan te wenden om het noodlot in zijn
boos opzet te dwarsbomen door de vrienden te scheiden. Waarschijnlijk
was daartoe de weinig beminnelijke reputatie van de Kruik een onoverkomelijke hinderpaal. Voor de vreemden zo goed als voor Merijntjes familie, die aanvankelijk nogal aanzienlijke bezwaren had geopperd tegen
de omgang van de kleine jongen met zijn nieuwe kameraad. Het dorp
keek toe, en wachtte. An Nollebart had gesproken, en de dingen zouden
nu wel komen zoals onvermijdelijk was.
Een tijd lang was er druk over gepraat. Er was een zenuwachtige stemming. Maar het noodlot toonde opvallend weinig haast in het vervullen
van de gespannen verwachtingen der dorpsmensen, en toen na een paar
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wek en het praatje begon to lopen, dat Mieke, de dochter van Krielaers,
de schoenmaker, een kindje verwachtte, lette niemand meer op de Kruik
en zijn ongelijksoortig vriendje. Het was ook een zeldzaam belangwekkend geval, want als prikkelende bijzonderheid werd erbij verteld, dat
Mieke volstrekt niet zeggen kon, wie de vader was. Een zo opwindend
sc handaal was in lange tijd niet voorgekomen, en het was dus helemaal
niet verwonderlijk, dat Merijntje en Goort er geheel door werden vergeten.
Hoewel het geval merkwaardig genoeg mocht heten. Want hoe was
het mogelijk, dat deze eenzelvige woesteling vriendschap gesloten had
met een kleine jongen van acht jaar, die bij hem in- en uitliep, voor wie
hij altoos tijd had en met wie hij gezien werd in de vakantie en op vrije
middagen, in de polder lopend of zittend ergens tegen een dijkhelling, in
ernstige gesprekken verdiept. Het was iets buiten de gewone denkbaarh eden om, iets mysterieus bijna, iets dat je niet verklaren kon uit gewone
motieven, iets waarbij je denken kon wat je wou – veel denken. En zonder het sch andalige gedrag van Mieke Krielaers zou er zeker veel langer
rond de twee vreemdsoortige vrienden gekletst zijn, want de sombere
voorspelling van An Nollebart had aanvankelijk de gemoederen zeer bewogen, en de verwachting van buitengewone dingen hoog opgevoerd.
Nu konden ze rustig hun weg gaan. In de hoog opgezweepte golven van
zedelijke en. an dere verontwaardiging omtrent Miekes verdorven ziel
dacht er nog nauwelijks iemand in het dorp aan die oudere vreemdsoortigheid: het saxnengaan dier twee zo slecht bij elkaar passende vrienden.
En het was een zeer opmerkelijke vriendschap tussen Merijntje en de
Kruik. Niet zo'n gewone, dadelijk begrijpelijke verhouding van hulpzoekende afh.ankelijkheid aan de zijde van het kind, en een behaaglijk,
wat uit de hoogte betoond plezier in die bekoorlijke hulpeloosheid aan de
zijde van de volwassene. De vriendschap tussen Merijntje en de stroper
was van een geheel ander soort, was belangrijk serieuzer, was verbazend
serieus ! Ravotten en stoeien kwam tussen hen niet voor. Ze gingen als
volkomen gelijken met elkaar om. Merijntje bewonderde de Kruik om
zijn handigheid in verschillende dingen en profiteerde daar zonder bescheidenheid of gewetenswroeging van, maar geestelijk voelde hij zich
verreweg de meerdere van zijn domme vriend, die zelfs ongelovig was.
Zij voerden eindeloze gesprekken, uren achtereen, en Merijntje was bijna
onophoudelijk aan het woord. De Kruik luisterde maar, was altijd vol
belangstelling voor Merijntjes verhalen, voor zijn bespiegelingen, waaruit hij zo zonder aarzelen of twijfel de wonderlijkste levensbeelden op43

bouwde. En altijd weer draaiden hun disputers uit op theologische verhandelingen van Merijntje, waar de Kruik glimlachend antwoord op gaf, afwerend, spottend soms, een enkele maal met een fel woord. En steeds opnieuw wond Merijntje zich op, in diepe verbazing en onrust over het onbegrijpelijke en betreurenswaardige feit, dat zijn vriend al die dingen, die
toch zo rotsvast zeker waren, gelijk iedereen wist, en zo uitermate eenvoudig, kalmweg ontkende! Soms dacht hij, dat zijn grote kameraad, die
toch zoveel wist van alle dingen in het veld, het water en de lucht, hem
maar plaagde, doch telkens merkte hij weer met spijt en verdriet, dat die
rampzalige dwaalgeest alles meende, wat hij zei, en hoe wanhopig Merijntje zich ook inspande, hoe klemmend zijn betoog, hoe onweerstaanbaar zijn bewijzen waren, Goort volhardde rustig in zijn dwaas en beangstigend ongeloof. Er was geen kruid voor gewassen, constateerde Merijntje zuchtend, als een bijzonder hoopvol begonnen dispuut weer op
niets was uitgelopen. Zo had hij eens gemeend een zwaarwichtig en onaanvechtbaar bewijs to hebben voor de waarheid van zijn geloof. Stralend
kwam hij bij de stroper het huis binnenvallen. Hij zwaaide met een oud
prentje, dat hij van de pastoor gekregen had, omdat hij het beste zijn
catechisnius gekend had. Hiermee zou hij nu zijn vriend overbluffen, zijn
ongeloof vernietigen.
Triomfantelijk toonde hij hem het prentje, en riep met zijn schelle,
blijde jongensstem: `Nou, Kruik, kek nou es noar di' beeleke! Zie, 'ier
is een ouwe vent dood gegoan – doar leet ie in z'n bed. Een kijk, ziede
da ' diengeske, da-d--uit z'n moond komt, da' Hein kinneke? Nou, da's
nou z'n ziel, ziede! Een de duvels, 'ier, al die lillijkers mee d'r rieken een
d'r 'ooivitrke, die wine da' zieltje mee noar d'el trekke, moar kek nou
goed, 'ier komt een groten engel mee een vlam in. z'n 'aand, een die joagt
die smerkoanese weg, een die goat da' zieltje mee noar den 'emel nemen,
want dice meins 'eed altij broaf opgepast. Een dien engel – da's z'n Engelbewoarder, begrepte?'
De Kruik hield het oude prentje tussen zijn zwarte vereelte vingers, en
bekeek de prirnitieve voorstelling aandachtig. Maar de uitdrukking van
zijn gezicht stond Merijntje helemaal niet aan! Zou die verstokte zondaar
het nou soms nog niet willen geloven?
`Nou, Kruik ziede 't nou zellef?'
Glimlachend zei de stroper : Ioawelle, Merijntje, ik zien 'et goed genog.
't Staot er ammoal krek op zoa' gij 'et gezeed 'et, moar wa' gift da' nou?
't Is toch ommes moar een beeleke!'
Merijntje keek hem, niet begrijpend wat hij bedoelde, aan.
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`Wa' wilde doarmee zêge?'
`Nou, da's nogal glad : ze kunne toch ommes op een prentje zette wa' ze
wille? Alles wa-d-op een beeleke stoat is doarom nog moar gin woar!'
Merijntje stond perplex. Hoe kon iemand zo onmogelijk, zo doortrapt slechten stom zijn om dat to zeggen! Dat was erger dan alles wat hij
tot nu toe met de Kruik beleefd had ! Het stond, verdikke nog toe, gedrukt op een prentje dat hij van de pastoor gekregen had, en dan zou die
verroeste dwarskop nog durven ontkennen, dat het waar was? Dan vermoedde hij een grote verlegenheid bij zijn vriend, die natuurlijk niet wist
hoe hij zich uit de netelige situatie redden zou. Dat moest het wel zijn!
Merijntje lachte slim, en zei: -nou wilde tegenstrije, Kruik, moar 'et
stoat er, een nou motte 't wel gloven of a'ge wilt of nie. Een iederendeen
gloof 'et ommes !'
`Belange nie, Merijntje,' lachte de Kruik, en de kleine jongen was woedend om de onbeschaamde zekerheid van die lach. `D'r zijn d'r veul meer,
die 't nie gloven as wel.'
`Da' leugende wel ok !' schreeuwde Merijntje. `Gij zijt den enigste, die
't nie gelooft. Al d' aandere meinse gloven 'et wel !'
`Da's-t-er weer neve, manneke,' vertelde de Kruik, tergend bedaard.
`Gij kekt alleen moar noar 't moar de wereld is nog een bietje
groter as 't dirrpken 'ier, een in de wereld glove d'r veul meer 'et nie as
wel. Zo zit da'!'
Onzeker keek Merijntje hem aan.
"Oe witte gij da' ?' vroeg hij listig. `Gij zijt toch ok van 't diirp ?'
`Ik zijn wijd weg gewiest in de wereld,' zei de Kruik, glimlachend om
Merijntjes strikvraag. "Eel wijd weg - wijd over de zee, in vremde laande - wieste da' lie?'
Nee, dat wist Merijntje nog niet. Ja, wezenlijk - de Kruik had gevaren,
jaren achtereen, en toen had hij heel de wijde wereld door gezworven.
Bevreemd keek de kleine jongen hem aan. Meende hij dat? Snel werkten
de kleine hersentjes. Over zee? Toen begreep hij het eindelijk.
Toch aarzelde hij nog een beetje, toen hij zijn aanval hervatte: '0, over
de zee ! Noar overe ! Doar is voader ok dikkels gewiest, moar doar glove
de meinsen 'et ok!'
Hij verwachtte half, dat hij nu zijn vriend ontwapend zou hebben,
maar die lachte hem doodgewoon uit en zei: `Noar overe - da's nie wijd
weg, da's moar over een breje revier, die de meinsen 'ier de zee noeme.
De wezelijke zee, die is zo groot, da'ge wel doagen een weken achter mekoare deur mot voare mee een stomboot, eer a'ge weer laand ziet!'
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Merijntje dacht diep na. Hij wist niet of hij zo iets ongehoords wel zonder twijfel kon aannemen. Het leek hem nogal overdreven.
leugende nie?' vroeg hij voor alle zekerheid.
De Kruik schuddè het hoofd. Zijn gezicht stond geloofwaardig, oordeelde Merijntje.
`Een wone d'r dan oan den aandere kaant ok meinse?'
loa zeker wone doar meinse. Moar soms zien ze d'r eel aanders uit as
wij, ziede — bruin of zwart of geel. Een ze proaten een 'eel aandere toal,
een ze glove gin woord van al jouw engeltjes een duveltjes, een van jouw
Lieven 'eer.'
Maar nu was Merijntjes gezicht opgeklaard. Hij was erachter! Die
zwarte kleur had hem op 't spoor gebracht ! '0000 !' riep hij langgerekt
en met een zucht van verlichting. 'Da' wi'k gere glove! Doar wone d'eidene, moar die motten ok nog bekeerd woore — die wete nog nie beter!
Doar 'ee meneer pestoor oons dikkels genog van verteld. Me bidden op
de lering vor de bekering van d'eidene, een me brenge afgestempelde
kopkes mee om ze vrij te kope. Moar gij zij' toch gin 'eiden ? Neee, manneke, da's 'eel wa-d-aanders.'
De Kruik lachte maar zo'n beetje stil voor zich heen, en antwoordde
met.
Toen werd de ijverige kleine missionaris in ernst boos, en riep in arren
moede: `Ge goa recht noar d'el, gij !'
`Een 'oe lang mot ik doar dan braande, Merijntje?'
`Tot in alle eeuwig'eid der eeuwig'ede,' verklaarde Merijntje somber.
`Zo zeeg 'et meneer pestoor!'
`Is da' lang, Merijntje?'
`Lang? Lang? Da's altij deur! Zoonder op'ouwe.'
"t Is toch freet, 'ee !' lachte de Kruik, maar Merijntje zei ontevreden:
loa, lach moar, manneke. Moar a-d-eest je billekes moar es waarm
woore, dan zulde wel aanders piepe!'
Toen begon hij zonder overgang te vragen naar de echte zee en de
vreemde landen en de Kruik was zo goed niet of hij moest vertellen. Bij
stukjes en brokjes trok Merijntje hem alles uit zijn onwillige, zwijgzame
mond, wat hij weten wou. En de kleine jongen wist niet goed, wat hij
van dit alles denken moest. Zo'n groot schip, en dan nog wel van ijzer?
En waar wel duizend mensen op konden? Het klonk niet bijster aannemelijk, vond hij, maar die Kruik trok zo'n ernstig en gewoon gezicht. Zo
praatten ze door, tot de stroper naar de schuur ging om zijn fretten en de
otter te voeren.
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II
Die schuur was een geheimzinnig oord. Wat daar al niet lag opgestapeld
aan netten en klemmen en vallen en hengelstokken, en allerlei gebroken
jacht- en vistuig – dat was niet om te geloven! En tussen al die ouwe boel
stonden de kisten met ijzeren tralies ervoor, waarin de Kruik zijn konijnen had en zijn fretten en zijn tamme otter. Ook Pol had daar zijn vaste
plaats. Pol, die na lang mokken en weerstreven eindelijk toch goeie maatjes geworden was met zijn . erfvijanden. In een donkere hoek stond een
kooi, waar twee uilen in zaten, die de Kruik had afgericht om vogeltjes te
vangen.
En Gerrit, de makke ekster, sprong overal rond en speelde de baas
en krijste zijn naam en dat ie pap wou eten.
Het was bijna een wonder te zien, hoe anders de Kruik werd, zodra hij
tussen zijn beesten zat. Dan veranderde zijn gezicht geheel en al. Het werd
niet juist zacht en goedig, als wanneer hij lang achtereen met Merijntje
zat te praten, maar er kwam zo iets over van zich eigen, zich thuis voelen.
Al het schuwe en geforceerd stuurse, dat hij tegenover mensen had, gleed
als een lastige vermomming van hem af, zodra hi d stond te praten met de
fretten en de otter en Pol. En de dieren verdrongen elkaar om bij zijn
handen te komen, en piepten en knorden van zenuwachtige vreugde. De
otter maakte brommende geluiden en gafsoms ineens zo'n rare schreeuw,
dat Merijntje van schrik in elkaar kromp.
Want Merijntje bleef het griezelige beesten vinden. Hij kon er maar
niet aan wennen. De fretten met hun spitse snuffelsnuitjes, hun vinnige
kraaloogjes, die zo fel blonken en overal tegelijk heen leken te gluren,
met hun slanke, gelige lijfjes, zó buigzaam alsof er heel geen beenderen
in zaten met hun scherpe, nijdige krabbelklauwtjes, hun borstelige staartje en hun naaldscherpe witte tandjes, hij vond ze wel mooi, maar ze zagen er ook erg vals uit. Als hij bij de kooien stond, in 't begin van zijn
vriendschap met de Kruik, lieten ze voortdurend hun spitse tandjes zien,
bliezen kwaadaardig en 't was net of er vuur sprong uit hun flikkerende
oogjes. Later waren ze wat meer aan hem gewend geraakt, maar vertrouwen deed hij ze niet, en het was niet dan met grote moeite, dat Goort hem
ertoe kreeg er eventjes een te strelen. Hij deed het dan op 't laatst met
aarzelende, bevende vingertjes, heel voorzichtig, over de punten van hun
opstaande rugharen – en het diertje keek hem zo nijdig aan en trok zijn
lip zo gemeen op, dat hij gauw zijn hand weer terughaalde.
` Ge mot ze vertrouwe, ' had de Kruik ernstig gezegd. `A 'ge mee beesten
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om wilt goan, een goeie vriende mee d'r wilt woore, motte beginne mee
ze te vertrouwen, aanders luk 'et nooit.'
Maar wie kon er nou zo'n valse fret vertrouwen? En de otter? Die zou
hij voor geen geld van de wereld willen aaien! Daar was en bleef hij
doodsbenauwd voor. En of de Kruik hem al uitlachte, hem een flauwerik
schold, hij bleef tegen de muur gedrukt staan, dicht bij de deur, als de otter uit zijn kooi was. Merijntje moest altijd aan de duivel denken, als hij
de otter zag. Het was een groot, grauw beest en het zag er met zijn dikke
snorren, zijn lang, zwaar lijf en zijn griezelige zwemvliespoten inderdaad
zeer ongemoedelijk uit. Bovendien bewoog het dier zich zo snel en onverwacht en geluidloos; het scheen wel over de grond te glijden met zijn
grauw, dik lijf, haast net zo soepel als van de veel fijnere fretten. Maar de
Kruik nani de otter rustig op, liet hem op zijn schouder zitten, onder zijn
jas tegen zijn borst kruipen, aan zijn gezicht snuffelen. De Kruik was niet
bang voor hem. De Kruik was voor geen een beest bang!
Huiverend van ontzetting had Merijntje er de eerste keer bij gestaan,
toen Goort de kooien openmaakte en de beesten eruit liet. Dat zou de
kleine jongen van zijn leven niet vergeten! In de halfduistere schuur was
de stroper op een orngekeerde emmer gaan zitten en had zachtjes gefloten. En toen zag Merijntje, hoe de otter op zijn knian kroop en knorrend van welbehagen zich tegen zijn borst drong. De zenuwachtige
fretten vlogen op zijn rug en schouders, gleden flemend onder zijn kin
langs, zochten zijn zacht strelende handen en piepten en gaven
kreetjes van genot, als hij ze beetpakte en ze even, koesterend, tegen zijn
wang drukte. En dan ineen_ weer bliezen ze, boosaardig tandenblikkerend tegen elkaar of tegen de otter, als ze meenden, dat een ander boven
hen bevoorrecht werd of een plaatsje innam, dat ze zelf begeerden. En de
Kruik praatte aldoor maar stile woordjes tegen die vreemde ondieren
met hun scherpe snuiten en hun flonkerende kraaloogjes, en hij Hoot
£achtjes tussen zijn tanden en nam dan dit, dan dat beest even in zijn hand
en knuffelde het tegen zijn gezicht, alsof het een onschuldig poesje was. En
Pol stond erbij, en zwaaide met zijn dikke staart en jankte deerniswaardig
hunkerend om zijn aandeel in de liefkozingen van de baas. In het halfdonker gloeiden zijn ogen als groene lichtbollen. Akelig - om er bang van
te worden.
Star van ontzetting, wit van angst, had Merijntje tegen de muur gestaan en toegezien en zich niet durven bewegen. Het leek hem griezelig,
het leek hem haast toverij om met zulke enge beesten zó te kunnen spelen. Hoe dorst die Kruik ?! Tot de stroper even glimlachend in derichting
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van zijn kleine bezoeker gekeken had en gezien, hoe hij daar tegen de
muur gedrukt stond met een wit-verstorven gezichtje, alsof hij er wel in
had willen wegkruipen. Toen had hij dadelijk met een paar rustige, snelle
woorden de dieren teruggedreven in hun kooien en de kleppen gesloten.
Ze krabbelden tegen de tralies en piepten en knorden ontevreden, en wriemelden door elkaar en gluurden vragend naar hun meester, waarom het
spelletje vandaag zo vlug geeindigd was.
`Ge mot niet bang zijn voor de beeste, Merijntje,' zei de Kruik bemoedigend. 'De beeste zijn zo kwoad the a' ze d'r uit zien, wezelijk nie. A'ge
goed vor d'r zijt, een ge vertrouw ze, dan vertrouwe ze jou ok en ze zijn
ok goed vor jou. Ze zijn belange zo kwoad nie as de meinse.'
`Die lillijkers mee d'r bijtbekke?' vroeg Merijntje, nog hevig ontsteld.
`A'ge - a'ge ze nie vast g'ouwen 'ad, 'adde ze - 'adde ze me levend opgefrete!'
Zijn stemmetje sloeg over van opwinding en nog onoverwonnen vrees.
Goort klopte hem op de schouder en zei glimlachend: 'Nils van woar,
'one, Merijntje, niks van woar. Die beeste freten aandere beesten op,
omda' ze doarvan leve motte, moar gin meinse! Een de meinse, die frete
toch ok beesten op : koeien, een keuen, een schoapen, een 'oazen een zo.
Een vor de meinse zijde toch nie bang, is 't wel?'
Maar Merijntje dacht, dat zijn vriend hem voor de gek stond te houden en ging er niet op in. Hij keek schuw naar de kooien en vroeg toen:
`Woarom 'ouwd' al die beeste?'
`Die 'ellepe me soms. De frette vange kenijntjes vor me-n-een den
otter loat ik vor me visse.'
Merijntje stond hem verwezen aan te kijken. Daarna lachte hij helderop
en riep : `NeeE, maar gij kun leugene!'
`Joa,' lachte de Kruik mee, 'cla' kan 'k zeker, a'k moar wil. Moar nou
leugen ik nie, een over een tijdje meude mee noar de Vliet, een dan zal
ik den otter vor jou een grote vis loate vangen, 'or. Zulde 't dan glove?'
Ioa,' zei Merijntje. `Moar ik mot 'et eest zien!'
` Dan zijde net as Thommes,' glimlachte de Kruik.
Wie Thommes ?' vroeg Merijntje verwonderd. `Thommes Verdiist?'
`Neee,' schaterde Goort. 'Den 'eilige Thommes. Den oongelovige
Thommes. 'Edde doar nog nooit van g'oord?'
Nee, daar had Merijntje zeker nog nooit van gehoord en hij stond ook
erg sceptisch tegenover een heilige, die een ongelovige geweest zou zijn.
Toen vertelde de Kruik hem, hoe de geschiedenis in elkaar zat van die
ongelovige apostel, die niet wou aannemen, dat Christus was opgestaan,
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voor en aleer hij de handen gelegd had aan de wonden van de Zaligmaker. Merijntje luisterde aandachtig. Alles wat in verband stond met de
heiligen en met Christus interesseerde hem buitenmate. Maar hij had
een schijntje vertrouwen in een leek als de Kruik, die bovendien een erkend goddeloze was, en informeerde dus achterdochtig: "Edde da' soms
eiges verzonne, Kruik ?' De stroper betuigde ernstig zijn onschuld aan de
geschiedenis van de ongelovige Thomas : hij had het verhaal nog onthouden van vroeger, uit de lering.
Merijntje vroeg verder: `Een is 't wezelijk, wezelijk woar krek zó gebeurd a'ge 't mijn nou verteld 'ed?'
‘Krek persies zo!'
Daarop dacht Merijntje een hele poos ernstig na en zei toen triomfantelijk : `Nou zede zellef a't woar gebeurd is. Een in da' ver'oal kom Christus voor, dus dan motte gij ok oan al da-d-aandere glove!'
`0, joa, moar,' krabbelde de Kruik terug, `ik gloof ok nie da 't woar
gebeurd is van dien 'eilige Thommes ! Moar 't stoa-d-in 't evangelie, net
as al die aandere ver'oale.'
En hij schudde het hoofd over dat hardnekkige Merijntje, en dacht na
over het wonder van wat daar allemaal omging in die kleine hersentj es.
Dan tikte hij hem schertsend op zijn bol, en zei met een lachje: 'Da' zit
goed in mekoaren 'ier, Merijntje. Ge mot moar pestoor woore!'
`Da' za'k wel doen ok,' verklaarde Merijntje zonder aarzelen, vast
overtuigd. `Eest kappeloan een dan pestoor. Een dan za'k jou bekere!'
`Mooi zo!' lachte de Kruik. `boar 'ouwe me 't dan moar op!'
III

En nu zat Merijntje op het hekje bij de kreek, aan de uitgang van het
dorp. Hij wachtte op de Kruik. Die middag zouden ze samen naar de
Vliet gaan, en de otter zou een grote, grote vis voor Merijntje vangen. Hij
liet zijn benen bungelen op de maat van het liedje, dat hij zachtjes Hoot.
Maar spoedig hield hij op met fluiten om te luisteren naar wat de drie
vrouwen dicht bij hem stonden te bepraten.
Een van haar had een zuigeling op de arm, een boiwangig bazuin-engeltje, precies zoals ze in de kerk aan de preekstoel zaten, maar die waren
van donker hout, en blind waren ze ook, want ze handen geen appeltjes
in d'r ogen. Dit bazuin-engeltje had wel appeltjes in zijn ogen, maar die
keken troebel vond Merijntje, heel anders dan de heldere oogjes van zijn
kleine broertje thuis.
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Ze hadden 'et over Mieke Krielaers, en noemden haar een schandaal
van een vriimmes. Merijntje begon weer te fluiten: de grote mensen hadden altijd op iedereen wat te vitten; hoe ouwer ze waren hoe erger. Het
interesseerde hem weinig, wat ze op Mieke hadden aan te merken ; Mieke
was niet groot genoeg om tegenover de volwassen mensen vrijuit te gaan,
maar ze was toch te groot om te behoren tot de kring, waarin Merijntje
veel belang stelde.
Na een poosje ging de vrouw met het kindje weg, en toen praatten de
andere twee verder. Ze keken de vertrekkende achterna, en de ene, die de
handen gekruist hield voor haar dikke buik, zei meewarig hoofdschuddend: `Wa-d-een engel van een kinneke!'
`Joa,' antwoordde de andere op diezelfde treurige toon, waarvan Merijntje de oorzaak niet begreep. "t Is te schoon voor dees wereld. 'Edde
wel gezien, 'oe wijs a't kekt ? Vuls te wijs vor zo'n kreukel!'
De ander trok haar vet gezicht in een bedenkelijke plooi.
"t Is gin blijvertje,' verkondigde zij somber.
"k Ben d'r ok bang vor,' zuchtte de eerste weer. "Edde 't op j'w aarm
g'ad?'
`Neee. Gij wel?'
`Ikke wel, joa – een ik zeeg jou: da' kinneken ee-g-'et kerk'of oan z'n.
koontjen 'ange!'
"t Is toch zoonde!' riep de dikke verschrikt uit.
loa, meins,' lei de onheilvoorspellende buurvrouw uit, "t is net a'ge
zeegt: da's gin blijvertje. Mijn Annemieke was persies zo. Z'is gin joar
oud gewooren, 'et bloeike. 't Was toch zo'n wijs jong, 'ee – een zo
zwoar – zo oakelijk zwoar. Oons moeder zee : meid, zee ze, da' kinneken
'ouwde nie, zee ze. Oons Lieven 'eerke trekt er oan, zee ze. Een 't is wel
uitgekommen ok : voor a't een joar oud was, 'ad Oonze Lieven 'eer 'et
al g'oald: 't is in de moazeltjes gebleve.'
Ze wreef met de punt van haar blauwe schort een traan uit haar ooghoek, en de vriendin schudde het hoofd. Toen zeien ze mekaar goedendag en gingen ieder een kant uit. En Merijntje bleef daar alleen achter,
rillend ineens van kou op zijn eenzame post. Schuw keek hij rond. Het
was toch wel vreselijk, dat er altijd zulke grote, schrikwekkende geheimen waren rond kleine jongens, die daar nog niets van begrijpen konden! Ze waren er altijd, onzichtbaar, maar hevig geweten, en soms namen
ze wel buitengewoon vreemde en angstaanjagende vormen aan! Hij
dacht aan dat kleine kindje met zijn troebele oogjes op z'n moeders arm,
en aan zijn eigen lieve kleine broertje thuis. Hij dacht aan de duistere
51

woorden van de twee pratende vrouwen, waaruit hij begrepen had, dat
het aardige bazuin-engeltje onherroepelijk sterven moest. Het was onbegrijpelijk en wreed, en een kou voer door Merijntjes bloed, zodat hij
huiverde in de warme nazomermiddag - want ineens zag hij weer dat
kindje voor zich op z'n moeders arm, maar erachter stond de afschuwelijke knokenman met zijn vervaarlijke zeis en grijnsde. Precies als op de
doodsbeelekes in z'n moeders kerkboek. 0, als de moeder opkeek en
merkte, wat er met haar lieve kleine kindje ging gebeuren... Onze-LieveHeer trok er immers aan en daarom was het zó zwaar, alsof het heel het
kerkhof aan zijn kontje had hangen - wat een verschrikkelijke voorstelling. En hoe vreemd was het ! Het was toch eigenlijk wel heel erg vreemd!
Merijntje schrok op uit zijn bezwaarlijke gedachten door het gebolder
van een voorbijhotsende boerenwagen, maar dadelijk keerde zijn gemijmer weer terug naar het onnozele kindje, waar Onze-Lieve-Heer aan
trok.
Zo had die vrouw het toch gezegd. Het klonk akelig. Je voelde je zo
machteloos bij die voorstelling. En de moeder zelf scheen er niets van gemerkt te hebben. Hij moest thuis zijn broertje eens op zijn arm wegen!
en o! - als het dan ook zo ongewoon zwaar was - dan zou hij elke avond,
zonder ooit een keer over te slaan, vijf onzevaders en weesgegroetjes bidden om te vragen of Onze-Lieve-Heer toch asjeblief, asjeblief zijn broertje los wou laten, en niet meer aan hem trekken. Want Merijntje wou zijn
broertje graag houen. Hij hield danig veel van dat kleine kraaiende ding,
dat hem al zo goed kende en altijd de armpjes uitstak, als Merijntje bij de
wieg k-vvam. Waarom moest Onze-Lieve-Heer nou toch aan die kindertjes trekken? Ze waren juist zo lief, en Onze-Lieve-Heer had in de hemel toch al engeltjes genoeg ? En zo vond de Kruik hem zitten met zijn
heldere bruine oogjes door tranen verduisterd.
De stroper pakte hem onder de armen en zette hem met een zwaai
van het hekje op de weg.
`Zitte te schreeuwe, jonge ?' vroeg hij. 'Is-t-er wa' goande ?'
Opgeschrikt uit zijn benauwd gepieker herinnerde Merijntje zich een
ogenblik niets, en antwoordde : 'Bel neent - niks, 'or ! Woarom?'
Toen schoot hem ineens het afgeluisterde gesprek te binnen, en hij zei :
`Oach, Kruik, da-d-aarm kinneke mot stareve! Oonze Leven 'eer trekt
er oan!'
Met open mond van verbazing keek de man hem aan.
`Wa's da' nou weer ?' vroeg hij, toen hij wat van zijn verbazing bekomen was. `Wa' vor kinneken, een 'oe komde gij oan die zotteproat ?'
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`Wel, da' kinneke van vrouw Bosters. Vrouw Van Til zee, da't vuls
te zwoar is. 't 'Eeg'et kerk'of oan z'n koontjen 'angen, een Oonze Lieven
'eer trekt er oan – een nou mot 'et starreven eer a't een joar oud is.'
`Ge zij stoapel stilo !' bromde de Kruik ontevreden. `Gre mot alles zo
moar the glove, wa' ge 'oort! Die verdommese wijve lulle zo moar wa',
jong. Die motte ommes altij wa' te zeveren 'emmen, aanders leve ze nie.
Moar da' motte gij ammoal zo moar nie glove, loomp jong da' ge zijt!'
Merijntje keek hem opgelucht aan.
`Zou 'et wezelijk nie woar zijn, Kruik?'
`Bel neent, manneke! 'Oe kunne die zotte vraie nou wete, wa-dOonze Lieven 'eer van zins is te doen? Da' wit ommes gin meins, een
zeker die verroeste klappaaie nie!'
Merijntje zag wel, dat de Kruik ernstig verontwaardigd was, en dat
stelde hem een weinig gerust, maar helemaal zeker van zijn zaak was hij
nog met. En toen ze een eindje op de dijk buiten het dorp waren, begon
hij er weer over. Want op het punt van Onze-Lieve-Heer z'n doen en
laten was de Kruik nou niet bepaald een autoriteit voor hem.
`Moar, Kruik vrouw Van Til die 'ee net zo'n kinneke g'ad. Ok zo
een, doar Oonze Lieve 'eer oan trok. Een da's ok dood gegoan.'
Hij keek angstig naar Goorts gezicht omhoog, maar de stroper schudde overtuigd zijn bruinverbrande kop en decreteerde: 'Ammoal ouwewijveproat, Merijntje. Da' kunne ze makkelijk zegen, a't kind eenmoal
dood is. Wacht moar es af: ge zul zien, da' da' jong van vrouw Bosters
een flienke, staarke kerel woort, net as gij. Een ik weet zeker, a'ge 't oan
meneer pestoor vertelde, dat ie veul kwoad zou zijn op die want
da's ammoal niks as bijgeloof!'
Toen maakte Pol een einde aan het pijnlijke onderhoud door hevig
bassend de dijkhelling af te springen en daarop onder zacht, zenuwachtig
gejank even te krabben, waarna hij een mol uit de grond scheurde. Hij
schudde het diertje even heen en weer in zijn wrede bek en kwam het dan
kwispelstaartend voor de voeten van zijn baas neerleggen. Die stak het in
zijn zak, streelde de hond prijzend over de kop en zei lachend: 'Die 'ad 'et
kerk'of ok oan z'n koontjen 'ange, Merijntje, moar 't was Oonze Lieven
'eer the, die oan 'em trok!'
`Neee,' lachte Merijntje mee, 'Pol trek meer op Sinjeur den duvel !'
Zwijgend liepen ze dan een hele tijd naast elkaar voort. Het was een
mooie dag in de nazomer. De lucht was betrokken geweest, maar nu begonnen de wolken langzaam voor de ruime wind uiteen te schuiven.
Blauwe plekken kwamen bloot. Langs de randen der wolken vlaagde
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goudige schijn. Het werd helder in de atmosfeer. De bomenrijen fangs de
dijken in het wijkende verschiet stonden scherp getekend tegen de lucht.
VOOr de vrienden de landweg in sloegen, die dwars door de binnenpolder
en over de slaperdijk voerde naar de Vliet, gingen ze wat rusten tegen de
dijkhelling. Merijntje lag op zijn rug en keek recht naar boven in de
lucht. Zijn ogen kneep hij half dicht en aandachtig tuurde hij omhoog.
Heel zijn gezichtje werd gespannen van een groot verwachten. De stroper
zat naast hem en kauwde in gedachten op een grashalm. Na een wijle
keek hij naar dat ronde snoetje met de wijze droomogen, en vroeg dan ineens : 'Woar kekte zo straf noar, Merijntje?'
Zonder zijn ogen naar hem heen te wenden, antwoordde de jongen:
`Kijk - die wolke goan nou zo zachjes uit mekoare, ziede wel? - een dan
komme d'r van die blaauwe plekken achter. Daar kunde zo diep in kijke,
Kruik, zo diep - een doar gunterwijd, 'eel wijd achter de wolke, doar
is toch ommes den 'emel mee Oons Lieven 'eerken, een d'engeltjes, een
al d'eiligen, 'ee ? Nou, een dan deink ik altij, a'k zo ineens van die diepe
plekke zien komme - da'k ze meschien wel es ammoal gelijk zou kunne
zien zitte. Zou da' nie kunne, wa' deinkte ?'
De Kruik keek peinzend en met een heimelijke glimlach een poos voor
zich uit en zei toen voorzichtig : `Ze zegen ommes, da' meinsen Oonze
Lieven 'eer nie kunne zien?'
`0, moar sommigen 'emmen 'em toch gezien,' zei Merijntje snel. 'Dad
'ee meneer pestoor verteld. Den 'eiligen Antonius van Paddewa, een
den 'eilige Franciscus van Assisieje, die vor de veugeltjes geprikt 'eet, die
'emmen Oonze Lieven 'eer gezien. Een d'r zijn d'r nog meer, moar die
ben ik vergete.'
Hij dacht er nog even over door, en voegde er toen verdrietig aan toe:
`Moar da' warren 'eilige. Ge zul zeker wel een 'eilige motte zijn, om
'em te kunnen zien, 'ee, Kruik? Wa' deinkte gij ?'
De Kruik, alweer met zijn eigen gedachten bezig, haalde de schouders
op en antwoordde niet. Toen werd Merijntje er zich van bewust, dat ie
met een ongelovige zat te praten en viel een beetje boos uit : 'Oach, moar
gij ! Gij zijd' ommes een goddelozen, een dan kund'er ok niks van wete.
Moeder zee, da' ge te bekloage zijt, witte da' wel?'
`Joa joa, da' weet ik, Merijntje - da' weet ik,' antwoordde de Kruik,
maar hij dacht aan heel andere dingen dan zijn kleine vriend en zijn ziel
liep vol bitterheid. Hij dacht aan Janekee, die nog altijd ongenaakbaar
bleef en het aanlegde met de Hollandse grensjager, die hij overal in de
polder speurde en die hem pakken wou, kost wat kost. Hij keek naar Me54

rijntje en dacht aan diens later leven. Over twintig jaar zou dat manneke
ook wel wat anders hebben om aan te denken, en niet meer proberen om
tussen de wolken door in de hemel te kijken!
Toen ze een eindje in de landweg waren, hoorde Merijntje een zacht
geschuifel achter zich. Hij keek om en gafeen harde schreeuw van schrik:
daar liep een otter achter hen aan!
`Ge mot nie verschrikke !' lachte de stroper. `Da's ommes mijn otter!
'k 'Em 'm tot nou toe oonder m'n jas g'ad, moan 'ier loopt ie altij' mee
me mee.'
Merijntje was toch niet gerust. Hij kneep de Kruik in zijn hand en keek
telkens om naar het vreemde beest, dat op zijn griezelige zwemvliespoten
vlak achter de stroper over de weg gleed, en niet links of rechts keek. Po]
wendde ook of en toe zijn ogen naar de otter, maar de tijd, dat hij er met
alle geweld mee vechten wou, was lang voorbij. En zoetjes aan ontwaakte
in Merijntje een tevreden trots. Hij liep hier dan toch maar in ongehoor'd
gezelschap door de polder, en als straks die otter werkelijk een grote vis
voor hem ving — wat zou hij dan morgen de jongens op school weer een
boel kunnen verteilen, en wat zouden ze weer jaloers zijn, en net doen of
ze hem niet geloven wouen!
Schuins omhoog keek hij naar het gezicht van zijn vriend. Het stond
somber. De wenkbrauwen waren grimmig neergetrokken boven de felle
blik van de kleine, groen-flikkerende ogen.
`Wa' kekte lillijk, Kruik !' zei Merijntje bestraffend. `Woar deinkt' oan ?'
De stroper zag op hem near. De uitdrukking van zijn gezicht werd milder en een glimlach verzachtte de strakheid van zijn verbeten mond.
`Ik deink oan dienge, doar kleine jongeskes nog gin weet van 'emme,'
zei hij, en na een ogenblik voegde hij erbij : loater zulde misschien oan
net zukke dienge deinke, Merijntje, een net zo lillijk kijke.'
`Ik deink veul!' bekende Merijntje na een poosje met een verbazend
ernstig gezicht, waarom de Kruik lachen moest.
Toen voegde de kleine jongen er verklarend achter : "s Oaves in bed,
dan deink ik net zolang a'k wakker zijn. Soms duur 'et een 'ele tijd eer
a'k in sloap val, een witte wa'k dan doen?'
`Mee j'w tene speule ?' veronderstelde de Kruik plagend.
`Zij nou nie zo flaauw !' viel Merijntje driftig uit, maar dadelijk weer
kalm, vertelde hij verder: 'Nee, ziede — soms 'em ik m'n eigen al 'alf in
sloap gedocht, een dan is 't net of a'ge kloar wakker woort, een dan witt'
ineens persies wa'ge deinkt. Moar ge wit nie 'oe a'ge doar nou op gekomme zijt, want dan is 't 'eel wad aanders as woar a'ge mee begon. Nou,
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een dan goan ik pre- beren om vrom te vinnen 'oe a'k nou oan da' leste
gekomme zijn. Da's toch zo'n oarig spulleke, Kruik! Doede gij da-d-ok
soms nie es?'
Neee, nooit !' erkende de stroper, ietwat verwonderd.
Nou, da' motte dan es doen,' riep Merijntje. `Somtije kunde 't nie
goed ammoal meer trug vinne, moar soms kom 't ok wel es persies ammoal uit. Een a'k 'et nie vinne kan, jong - da's zo vervelend, 'ee - een
dan woor ik zo kwoad - zo kwoad!'
`Zo kwoad, da' ge j'w eige rug nie ziet!' meende de Kruik, en Merijntje
keek verwonderd naar hem op. Toen lachte hij helder met zijn mond wijd
open en zijn vrolijk gezichtje naar boven. In zijn bruin halsje klokte de
lach, en de Kruik voelde een grote genegenheid voor zijn kleine metgezel.
`Ge zijd 'ne vieze kadee !' riep Merijntje, pralend weer met zo'n uitdrukking, die hij van zijn oom gehoord had, en toen schoot de Kruik in
een schorre lach en samen lachten ze zo, dat Pol terug kwam hollen om
te zien, wat er gaande was, en blaffend voor hun voeten heen en weer
sprong, mal wippend met zijn achterlijf en de zwaaiende staart.
Ze waren nu de polder door en beklommen de hoge dijkhelling. Op
de top gekomen, zagen ze daar het brede water van de Vliet beneden hen
liggen, achter de smalle uiterwaarden. Het leek donker, bijna zwart, met
blanke glansplekken waar het zonlicht er zilverig over scheerde, ver weg.
Een schip met grote, bolle zeilen gleed statig voorbij, de lange wimpel
luchtig zwierend boven aan het spitse topje van de mast. Heel ver weg,
waar de brede stroom moest zijn, hing warrig de rook van een sleepboot
tegen de grauwwitte wolken gedoezeld. De wind suisde in het hoge oeverriet, dat sierlijk wuifde, of het groeten wou. Het was heel stil en niets
bewoog, ver in 't rond, dan dat langzame schip en een enkele snelle zwaluw, die rakelings langs de blinkende oppervlakte voortschoot.
Verbaasd en verrukt stond Merijntje stil, en om hem gelegenheid te
geven alles goed in zich op te nemen, ging de Kruik met hem tegen de
buitenhelling van de rivierdijk zitten. De kleine jongen keek met grote
ogen naar het voorbijzeilende schip. Dat was het eerste schip, dat hij in
zijn leven zeilen zag. Hij was nog nooit zover van huis geweest, en in de
kaai op het dorp konden zulke grote schepen niet komen. Die hij kende,
waren veel kleirier en werden met gestreken zeilen door het smalle havenkanaaltje naar het dorp geboomd, en ze zagen er veel minder trots
en vrij uit.
"Edde nou mee zo'n groot schip over de zee gevoare, Kruik?' vroeg
Merijntje.
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Goort moest lachen bij het idee.
`De schepe vor de zee zijn nog veul, veul groter, Merijntje,' vertelde hij.
`boar is ditte moar een kinderkloompke bij.'
Merijntjes ogen gingen nog wijder open. Kon zo iets bestaan? Jokte
de Kruik maar niet een beetje om hem voor de mal te houden? Maar zijn
vriend knikte nog eens nadrukkelijk en zei: 'Did' is toch ommes moar
een binneschipke, jong ! A' zo'n dieng op zee dorf te komme, was 't mee
't eerste briesken 'et beste noar de wirgoai. Need, de schepe, woar ik op
gevoaren 'em, die warren op z'n minst 'oonderd kere zo groot!'
"Oonderd kere!'
Merijntje herhaalde het, en nog eens en nog eens, en de woorden waren vreemd in zijn mond. Hij kon het zich niet voorstellen, maar het
moest wel zo zijn, want de Kruik z'n gezicht stolid doodernstig. Peinzend keek Merijntje het grote schip achterna, dat zo statig weggleed over
het gladde water, de blanke zeilen gespreid, als een reusachtige zwemvogel, die zijn vleugels had opgezet. En voor de eerste rnaal kwam heel
zacht en schuchter in zijn hartje het vage verlangen klinken, dat grotere
en wijzere mensen evengoed kennen : het onbestemde heimwee naar
vreemde verten, de bekoring van het onbekende achter de horizonnen.
Maar Merijntje wist niet wat het was, waarom hij ineens zo verdrietig
werd, dat hij wel had kunnen huilen. Hij vond zichzelf klein en kinderachtig en ondankbaar, beet de tanden op elkaar en keek tersluiks naar zijn
vriend of die hem misschien niet spottend zat aan te zien. Maar de Kruik
keek over de rivier, kauwde op een grashalm en zijn gedachten waren
reeds weer ver weg van de kleine jongen met zijn onbesternd verdriet,
dat verlangen was.
Zo zaten ze en de tijd verging.

IV
Tot het vreselijke gebeurde.
Pol draafde rond, langs de dijkhelling en over de uiterwaarden, de neus
dicht langs de grond, de staart slap achter zijn haastige poten. Hij liep op
het spoor van hazen of buntings en jankte van tijd tot tijd zachtjes en vol
heimelijke opwinding. En juist toen hij in galop sloeg op een nog zeer
vers spoor, viel het schot. Pol vloog over de kop met een schel gejank,
rolde door het gras, sprong dan weer op zijn poten, en kwam met de
oren in de nek en de staart tussen de benen geknepen naar de Kruik rennen, die hem riep, met strenge, ontstelde stem.
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De stroper en Merijntje stonden rechtop. De kleine jongen was krijtwit, beefde over al zijn leden, en kiemde zich vast aan de jas van de man.
Van Pols schouder liep bloed : een grote vleeswond lag tussen het ruige,
natte haar gescheurd. Uit een elzenbosje kwam een grensjager. Hij droeg
de karabijn in de hand. Een dun spiraaltje blauwe rook krulde uit de donker-glanzende loop. De veldwachter stapte recht op het tweetal toe.
Halfblind van ontsteltenis keek Merijntje naar de naderende gestalte,
hoog en breed, geweldig in de blauwe uniform. Pol zette de haren van
zijn nek en rug steil overeind, trok de bovenlip dreigend op en gromde
kwaadaardig. De Kruik hield hem vast aan zijn halsband en wachtte. Zijn
tanden hield hij opeengebeten in uiterste poging tot zelfbedwang. De
dikke spierknobbels van zijn sterke kaken trilden.
De grensjager was een hoofd groter dan de stroper. Hij had een brutaal
rood gezicht, en een korte, blonde knevel gaf een barse uitdrukking aan
het harde gelaat. Zijn staalblauwe ogen schitterden alsof ze van glas
waren. Een hoogmoedige glimlach van triomf ontblootte even zijn witte
tanden. Zwijgend kwam hij naderbij, altijd de karabijn in de hand. Toen
hij dicht voor hem eindelijk staan bleef, vroeg de Kruik met een vreemd
gedempte stem: `Woarom 'edde gij op m'n 'oond geschote?'
De veldwachter lachte spottend.
le weet bliksems goed, dat honden niet los mogen lopen in het jachtveld,' zei hij op norse toon. Hij was niet uit de streek. Zijn vreemde,
Hollandse spraak maakte hem nog geduchter in Merijntjes ogen. Maar de
Kruik kende geen angst. Hij keek de grensjager recht in zijn blinkende
oger en zei strak : `Ge zijd' een lafferd een dienstklopper. Da' doe-d-ier
gin meins ! A'ge mijn 'emme wilt, kunde me krijge, moar m'n 'oond 'ee
je niks gedoan, is 't wel?'
le hebt maar to zorgen, dat je hond uit het jachtveld blijft,' antwoordde de ander autoritair. `Als ik 'em weer alleen zie stropen, gaat ie d'r an!'
De Kruik zei nets meer. Maar toen Merijntje hem aankeek, flikkerden
zijn ogen zo woest en vals, dat de kleine jongen ervan schrok en hem
met beide handjes bij zijn arm greep, als Wilde hij hem tegenhouden. Hij
voelde, hoe de spieren op die arm hard waren als ijzer en trilden. De stroper keek neerwaarts naar de kleine bruine handjes, die zo bezwerend om
zijn mouw lagen.
Toen was er weer de stem van de rijksveldwachter, waar een boosaardige lach in doorklonk: `Trouwens, ik zou maar zorgen, dat ik zelf ook
uit mijn vingers bleef, as ik jou was. 1k waarschouw je van tevoren,
vrindje: je blijft uit het jachtveld, of je bent er gloeiend bij!'
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De Kruik lachte, kort en schamper. `Woude gij mijn pakke soms ?'
vroeg hij honend. 'Da-d-eet d'r nog ginnen ene gediirreven of gekunne!'
`Maar ik durf 'et en ik kan 'et ook,' antwoordde de ander rustig.
`Gij ?' vroeg smalend de Kruik. `Gij kun beter achter de meide d'r rokken oan zitte – een a'k jouw nou es een goeie road mag geve: bleft dan
uit m'n voarwoater, man, want ik kan da' geblienk van die kopere knoppen oan m'n oge nie uitstoan!,
De veldwachter was nog roder geworden, toen de stroper zinspeelde
op de meid, die de aanleiding was geweest tot hun beider haat. Maar hij
bedwong zijn drift, gooide zijn karabijn over de schouder, en zei dreigend : `Daar zul je dan aan moeten wennen, man, want ik ben van plan
ze nog al es voor je ogen te laten blinken.'
Hij maakte een beweging om zich af te wenden, toen hij ineens naar
de Kruik z'n jas keek, een stag dichterbij kwam en vroeg : Vat heb iij
daar onder je jas?'
`Mks doar gij wa' mee te stellen 'ed,' antwoordde de Kruik stug.
laat zien,' commandeerde de veldwachter.
De stroper vertrok zijn mond tot een spottende grijns en zei rustig:
`Ge zij' zot.'
`le zal die haas toch moeten afgeven.'
"t Is gin 'oas !' riep Merijntje angstig, maar de veldwachter keek hem
zo lelijk aan, dat hij gauw, bang, zweeg.
De mannen stonden zwijgend tegenover elkaar en zagen elkaar recht
in de starre ogen. In beider blik dreigde haat, en zucht tot vernietiging.
Zij waren beiden primitieve naturen. Hun instincten waren opeengebotst en zij voelden de kracht spannen in hun sterke lijven, gereed 0111 op
elkaar los te springen. Plotseling schoot de hand van de veldwachter naar
voren en verdween snel onder de jas van de stroper, waar hij een haas vermoedde. Bijna op hetzelfde ogenblik trok hij haar met een schreeuw van
schrik en pijn weer terug. Bloed liep overvloedig langs zijn vingers neer;
de otter had hem wreed in zijn poll gebeten.
Wel,' grinnikte de Kruik vol leedvermaak. Vor een dooien 'oas kantie nog al redelijk bijte, dunk jouw ok nie, grensjoager?'
De veldwachter stiet een ruwe vloek uit, en stampte op de grond van
kwaadheid. Hij besefte, dat hij in de eerste ronde de nederlaag geleden
had, dat elk verder woord hem belachelijker maken zou, dat het beter was
nu het veld te ruimen en de volgende gelegenheid af te wachten om revanche te nemen. Zonder meer een woord te zeggen, keerde hij zich om
en liep met grote stappen de dijk af.
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De Kruik stond hem na te kijken, de ene hand aan Pols halsband, de
andere tot een vuist geknepen voor de borst, als gereed om toe te stoten.
Merijntje, die bedeesd naar hem opkeek, voelde dezelfde angst als daarstraks: nog altijd stond het gezicht woest vertrokken, en glinsterden de
kleine, groene ogen met een vals licht. Dan, totaal overstuur door de ongewone gebeurtenis, die als een hevige schrik over hem gevallen was, begon hij heftig te schreien. Langzaam wendde de stroper de blik naar hem
toe, een felle, wilde blik.
`Allee, toe!' zei hij ruw. `Ge mot nie jaanke. D'r is nib a- args gebeurd!
Diee sloeber zal ik wel krijge, zij moar nie bang.'
Dan, neergeknield, onderzocht hij de wond van Pol. Er was een diepe
scheur in het vlees van de schouder en de hond bloedde nog steeds.
`Korn,' zei hij, oprijzend, 'me goan de Vliet over noar meneer Walter.
Die kan good verbinne. Pol zou oonder'aand nog doodbloeie !'
Nog nasnikkend liep Merijntje naast hem voort. De Kruik lachte nu.
`Toe, zot jong,' Tier , '-iij opmonterend. "Ouw nou es op mee bleten,
'ee! Gin meins 'ee je toch kwoad gedoan? Lach liever om die smerlap van
een grensjoager! Die kwam van een kouwe kermis thuis, 'ee, Merijntje,
toen-ie dien 'oas ponder m'n jas uit wou 'oale! Oeioeioei, wa' beet ie
'em sakkerjuus in z'n klaauwe!'
Een glimp van een lachje kwam op Merijntjes betraand gezicht.
`Net goed !' zei hij wraakzuchtig. `Zo'n lillijkerd!'
`Zo'n verrekkelieng !' voegde de Kruik er fors achter.
`Zo'n steenezel!' overtroefde Merijntje hem, en toen de stroper op zijn
beurt weer riep : `Zo'n sallemaander'oond !' lachte Merijntje alweer hardop en zij amuseerden zich door om de beurt een al erger scheldwoord te
bedenken voor die boosaardige grensjager, die bijna de arme Pol vermoord had.
Tussen het riet vonden ze de visbak van de Kruik, en hij roeide het logge, bijna vierkante ding met forse slagen naar de overkant. Merijntje zat
verheerlijkt achterin, en keek naar de varende witte wolken in het hoge
hemelblauw, en deed zijn best zich te verbeelden, dat hij onderweg was
naar verre, vreemde landen, met een kanjer van een schip, wel duzend,
duzend keren zo groot als de visbak - over de grote, grote zee. Pol lag
naast hem en wendde wanhopige pogingen aan om de wond in zijn
schouder met zijn lange tong te bereiken. Toen ze tegen de dijk aan de
overkant liepen, vroeg Merijntje, nu weer geheel en al bedaard: `Wie is
diee meneer Walter, Kruik? Daar 'em ik nog nooit van g'oord.'
`Die woont doar gunterwijd in da-d-uis mee da' rooie dak, da' ge doar
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tusse die masteboskes ziet stoan. 't Is een stadse meneer, moar ik kom d'r
nogal es een einkele keer, een 't zijn vriendelijke meinse.'
Ten boer ?'
`Neee, gin boer – een ok gin arrebeier!'
Merijntje dacht na. En zijn eigenwijze conclusie was: `Een rentenier?
Net as de ouwen Dogge?'
`Neee,' antwoordde de Kruik glimlachend, `een rentenier is 't nou ok
weer nie. 'IJ schrijf vor z'n brood.'
`0, een klerk,' ried de kleine jongen onverbiddelijk verder. 'Net as op
't febriek in de stad. De zeun van moei Joanen is ok klerk.'
De Kruik bleef geduldig en lei uit : `Een klerk is 't ok nie. Meneer
Walter schrijf boeke.'
Merijntje keek hem ongelovig aan.
`Boeke?' vroeg hij na een poosje. Terkboeke?'
Nu lachte de stroper luidop.
`Gij, kleine vroagschottel !' riep hij. `Neeè, gin kerkboeke. Boeken om
in te leze, vor je plezier. Ver'oale vor grote meinse. Romans noeme ze
d a' !'
`Ge leuge zeker?' vroeg Merijntje nog met zijn gewone twijfel.
De Kruik schudde het hoofd en de kleine jongen ging verwonderd
naast hem, peinzend over dat vreemdsoortige, nooit gehoorde: een man,
die boeken schreef, verhalen voor grote mensen, en daar de kost mee verdiende. Er bestonden toch rare dingen in de wereld! Tenzij de Kruik hem
beduvelde. Maar hij zou het zelf aan die meneer Walter vragen – als hij
durfde.
v
Meneer Walter stond tussen de grote, felkleurige dahlia's in de min voor
zijn huis, en er was nog iemand bij hem, een lange, magere heer met een
gouden lorgnet op zijn even gebogen, scherpe neus. Merijntje zag dadelijk, dat het bijzondere mannen waren, anders dan alle anderen, die hij
kende. Meneer Walter had een donkere, dichte baard en rookte een pijp
met een grappig grote kop. En hij had een fluwelen pak aan en een korte
broek en kaplaarzen, net of ie op jacht geweest was, of paard gereden had.
Zijn hoofd was van boven bijna kaal. Alleen sprongen er wat wilde haren
over en langs en het zag bovenop net zo bruin als de handen van Merijntjes grootmoeder. Hij had hele donkere ogen, maar niet zulke, waar je
bang voor hoefde te zijn: ze keken zeldzaam vriendelijk, 't was eigenlijk
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net of ze aldoor lachten. En Merijntje, die een spontaan jongetje was,
hield aanstonds veel van meneer Walter.
De andere was veel meer een meneer. Met een erg mooi stads pak aan
en een schitterend wit boord om zijn hals en een speld in zijn das met een
prachtige, groene steen erin, die verbazend flonkerde. Hij zag bleek en
zijn fletse blonde haren waren glad over zijn puntige schedel gekamd. Er
lag een smalend glimlachje om zijn vreemde, grote mond, en met zijn
lange, spitse vingers plukte hij traag een donkerrode dahlia uit elkaar; de
blaadjes vielen, het ene na het andere, als donkere bloeddruppels naar de
grond. En daarbij schoten er vinnige straaltjes, blauw en purper en groen
uit een heldere steen in een ring aan zijn wijsvinger. Hij droeg een ring
aan zijn wijsvinger – dat besliste voor Merijntje: die man was zo grootsig
als een vastenavondzot. De vlugge ogen van de kleine jongen hadden dit
alles onder het naderen opgemerkt nog eer hij en zijn vriend door de twee
vreemden gezien waren. Bij het piepend geluid van het ijzeren hekje keken de twee rare mannen bij de dahlia's tegelijk op.
`De goeiendag !' groette de Kruik, aan zijn pet tikkend.
` Haaa! daar hebben we onze vriend Goort weer es !' riep meneer Walter, vrolijk verwelkomend, en met een zwaai van zijn bekaplaarsde benen
kwam hij tussen de bloemen uit op het pad. Lachend monsterde hij de
kleine metgezel van de stroper, en vroeg : ' En wat is dat voor een stuk
klein wild, dat je daar meebrengt ?'
Merijntje keek hem, verbaasd omdat hij `een stuk klein wild' genoemd
werd, aan en kreeg een kleur van de vreemdheid.
`0, meneer,' antwoordde de Kruik luchtig, 'cla's een buurmanneke.
Die goa zo nogal es mee me mee de polder in, ziede!'
Meneer Walters donkere ogen gingen van de grove vent naar het ranke
kereltje, en hij glimlachte stil, omdat ze in hun verlegenheid zo bijna precies eender keken. Toen kwam de stem van de lange heer, die bij de
dahlia's gebleven was.
Vrienden van je?'
Het was een wat schrale, krakerige stem, die aanmatigend klonk en
spottend. Merijntje had gevoelige oren voor zulke klanknuances. Hij
keek schuin naar de zorgvuldig geklede man, met zijn stadsmodisch pakje, en hij wist Al zekerder, dat hij hem niet mocht lijden. Meneer Walter
sprak stads, maar deze magere sladood met zijn wit gezicht sprak het
veel ergerlijker ; het was vast een lawaaischopper, zo'n grootsig mirakel,
die ze op het dorp `stadse stoepschijter' noemden.
Meneer Walter scheen ook wat verstoord, want zijn stem klonk kor62

zelig, toen hij antwoordde : 'De grote, ja. De kleine zal 't wel worden. Is
't gin woar, manneke ?' ging hij ineens, in het dialect van de streek zich
tot Merijntje wendend, voort, en gaf hem een vriendelijk tikje op zijn
hoofd. "Oe 'ete gij ?'
De jongen kreeg een diepe kleur van vreugde. Hij was plotseling heel
blij, en echt op zijn gemak bij de klanken van het vertrouwde dialect, antwoordde hij met stralende ogen: `Ik 'eet Merijntje Gijze, meneer Walter!'
`Wel, Merijntje,' lachte Walter, `wij zullen 'et soame best eens woore,
deinkt ok nie ?'
Maar voor Merijntje kon antwoorden, viel meneer Walters oog op de
bloedende schouder van de hond, en onthutst zei hij : Wat is dat, Goort?
Wat is er met Pol gebeurd?'
`Oangeschote, meneer,' morde de Kruik, en zijn gezicht werd strak
van weerkerende woede. `Diee sloeber van een grensjoager 'eet 'em kepot
wine schiete, ge wit wel, diee nieuwe, dieen '011aander.'
`Dat is een lelijke scheur,' zei meneer Walter, zich bukkend om de gewonde schouder van naderbij to onderzoeken.
"k Wou jou vroagen of g'm effekes verbinne wilt. 't Is, gloofik, moar
een vleeswoond, moar 'ij bloei lillijk.'
`We zullen 'm es nakijken,' antwoordde de schrijver, zich oprichtend.
Toen, als onder een invallende gedachte, keerde hij zich naar het huis en
riep luid : 'Anne!'
Bijna op hetzelfde ogenblik verscheen een blond vrouwenhoofd aan
het open venster.
`Anne, wil jij dit jongetje even bij je binnen nemen, terwijl ik Goort
z'n hond verbind?'
`Da's goed. Wacht even, ik ben er zo !' riep een heldere stem, die zó
wonderlijk zangerig klonk, dat Merijntjes ogen wijder open gingen.
En eer de beduusde kleine jongen goed begreep, wat eigenlijk de bedoeling was, waren de mannen met Pol al om de hoek van het huis verdwenen, en stond hij met een hoogrode kleur voor de kleine, blonde
vrouw, die zo vreemd en zo mooi was, dat Merijntje er volkomen door
in de war raakte, en plots niet meer wist of hij waakte of droomde. Er
kwam licht van haar rozig blank gezicht, waar een wilde weelde van fijnkroezig gouden haar rond stoeide, en haar ogen waren even helder blauw
als de diepe plekken in de hemel, en ze schitterden vochtig en zagen zo
onbegrijpelijk vriendelijk op hem neer. Ze droeg een glanzende japon, die
dezelfde kleur had als haar ogen, en de stofruiste zacht als ze zich bewoog :
misschien was dat nou wel zij of satijn, waarin de prinsessen uit de sprook63

jes altijd gekleed gingen. Merijntje stond daar met een gezicht, dat branderig heet voelde, of de vlammen er zo uit zouden slaan, en kon nets
zeggen. Hij worstelde met een onbestemd gevoel, iets of hij wel graag
zou willen huilen, ofschoon hij zeker wist, dat hij nooit minder bedroefd
geweest was. Nimmer nog bepeinsde gedachten vlogen in snelle wisseling
door zijn bevangen hoofdje, tot ze plotseling stilhielden bij deze ene,
wondere voorstelling : 'Oons Lievrouwke!' Zo, en niet anders had hij altijd geweten, dat Onze-Lieve-Vrouw er uit zag - of nee - misschien wist
hij het nu voor de eerste maal, zo onverwacht en ineens, maar heel zeker
`Oons Lievrouwke!' En met een slag was alle gevoel van vreemdheid,
alle schuwheid weg. Oons Lievrouwke, daar was hij zo volkomen mee
vertrouwd, daar had hij zoveel mee te doen gehad, zoveel aan haar gevraagd en van haar verkregen, dat het hem net was of hij de mooie dame,
die hij zo haastig met het in-hem-levend beeld vereenzelvigde, al lang
kende, wist, dat ze veel van hem hield en van heel zijn leventje en al zijn
denken nauwkeurig op de hoogte was. En toen kwam de zuivere bekoring van haar stem over hem, van die heldere, zingende stem, die net zó
uit de hemel kwam, een stem, zoals hij nog nooit gehoord had: 'Hoe kom
jij bier zo aangeland, kereltje en hoe heet je?'
Merijntje glimlachte verheerlijkt. 't Was net of die stem hem streelde,
zo vreemd, zo verrukkelijk als je anders alleen iets gebeurde in je droom als je droomde, dat je moeder je streelde en kuste, zoals de kinderen in de
verhaaltjes en in de boeken gestreeld werden en gekust, die bevoorrechte
kinderen uit een andere wereld. Het was eigenlijk helemaal net een droom
en met een afwezig stemmetje antwoordde hij : '1k ben mee Goorde mee
gekommen een ik 'eet Merijntje.'
`Welzo - Merijntje ? Dat is een aardige naam! Wil je niet met me mee
naar binnen gaan, Merijntje?'
Meteen nam ze hem bij de hand, en naast haar liep hij op het huis toe.
Nu was het in de streek, waar Merijntje opgroeide, volstrekt geen gewoonte om jongetjes van acht jaar nog bij de hand te nemen. Evenmin als
ze nog geknuffeld en gekust werden. Zodra de kinderen zich behoorlijk
konden bewegen en alleen rondscharrelen, was het met die flauwigheden
gedaan, en werden ze verder behandeld en beoordeeld als grote mensen.
Die liepen ook niet hand in hand, noch zoenden elkaar - als er derden bij
waren. Merijntje had zich dus een beetje beschaamd moeten voelen in deze
kinderachtige toestand, een beetje wrevelig misschien. Maar hij liep naast
de mooie dame en hield haar zachte, warme hand stevig vast met zijn bruin
knuistje, en hij voelde zich helemaal niet vreemd of gehinderd. Hij was
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nog altijd in de eerste extase van zijn verbijsterende ontdekking, en alles
leek hem zo van wonderen vervuld, zo droomachtig, dat hij het aanvaardde zonder de minste kritiek. Later, in zijn herinnering leek het hem, dat
hij niet naast haar gelopen had, maar dat ze samen hadden gezweefd over
het pad, nou, en dan was het immers doodgewoon, dat je elkaar bij de
hand Meld!
Ze zweefden door een schemerige ruimte en toen, door een deur met
een gordijn ervoor – wie had ooit zo iets onwaarschijnlijks gezien: een
deur met een gordijn ervoor –, kwamen ze in een kamer. Nu liet de dame
Merijntjes hand los. En daar in die grote, heel lichte kamer, vol nooit geziene dingen, stond de kleine jongen een ogenblik gans en al verloren. Hij
was, heel even, wat duizelig, alsof hij in een peilloze diepte had gekeken,
en een grote schroom kwam over hem. Hij moest, waarom wist hij niet,
denken aan de vorige winter, toen hij in de kerstnacht met zijn grootmoeder heel vroeg in de kerk was gekomen : de kerk was nog bijna leeg geweest en suisde van de stilte en was angstaanjagend van zware schemering,
met de ijle kaarsvlammetjes bij het verre altaar.
Schuchter stond hij op zijn blauwe kousevoetjes, de hadden slap langs
het lijf. Hij durfde zich niet bewegen, noch zijn ogen laten rondgaan.
Strak staarde hij naar de tegenoverliggende wand, die geheel met boeken
bedekt was, van de vloer tot de zolder. Het was het vreemdste, wat hij nog
ooit gezien had en hij voelde zich gedrukt door een gevoel van bange
eerbied, net als toen in de kerk, in die plechtige kerstnacht.
Maar de zoet-zingende stem van de mooie vrouw hief hem dan ineens
weer op uit zijn schroomvallige verwarring tot het gevoel, dat hij hier gerust zijn mocht, en hij keek haar met zijn bruine ogen verrukt aan.
`Als je nou even hier wilt wachten, Merijntje, zal ik wat lekkers voor je
halen. 1k weet zeker, dat je graag appels lust, ja?'
`Asteblieft, julfrouw,' zei Merijntje beleefd, met twee woorden, gehjk
hem geleerd was.
`Nou, ga daar dan maar even in die stoel zitten. 1k kom dadelijk terug,
Merijntje.'
Ze zei Merijntje op vreemdsoortig-liefkozende wijze. De klank van de
voor haar ongewone naam beviel haar, en het jongetje vond ze vermakelijk, zoals al die stijve, boerse jochies uit dit achterland haar amuseerden
door hun schuwheid, hun onbeholpen gestamel, hun gedrochtelijke ouwemannetjeskledij. Merijntje onderging de manier waarop ze zijn naam
zei als een nieuwe vreugde. Toen ze de kamer uitging ruiste haar kleed,
en het zachte geluid aaide aan zijn oren, een ongekende bekoring. Alles
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was hier vreemd en mooi en heerlijk, en die prachtige vrouw was het
heerlijkst van allemaal. Ze was anders dan al wat hij tot nu toe gezien had,
en hij wist niet zeker of hij eigenlijk niet voor haar moest knielen en tot
haar bidden, want dat je zo maar tegen haar sprak, zo maar gewoon naar
haar keek, dat was toch eigenlijk wel vrijpostig... `Oons Lievrouwke'. En
die meneer Walter had maar eenvoudig 'Anne' tegen haar geroepen.
Merijntje ging zitten in de brede, lage stoel, en schrok, toen hij zo diep
wegzakte in de zacht-verende kussens. Maar het was lekker, en hij mocht
gerust, ze had het zelf gezegd. Behaaglijk dook hij achteruit in de molligheid van de rugleuning en zat nu aan drie zijden ingesloten door dikke,
fluwelen wallen. Zijn hoofd stak er nauwelijks bovenuit. Hij werd nu
heel rustig en keek nieuwsgierig de kamer rond.
Jee! - die mensen moesten wel gloeiend rijk zijn ! D'r was geen plavuizen vloer met wit zand bestrooid, zoals bij hem thuis en bij iedereen op
het dorp. Er lagen fijn-gevlochten matten, veel fijner dan die in de enkele
mooie kamers van het dorp, zoals de smid er een had en de wagenmaker
en de koster, en die beroemd waren bij iedereen om hun kostelijke inrichting. En dan lag er hier in het midden nog een dik tapijt overheen met
kleuren zo fel als een bed van enkel duizendschonen, floxen en dahlia's.
En al dat zacht-blinkende goud op die boeken ! En wat hingen er een rare
platen aan de muren - wel mooi gekleurd, maar Merijntje kon niet duidelijk zien wat erop stond - en daar zaten ook alweer lijsten om van klaar
goud. En gordijnen hingen er voor de ramen - twee, nee: drie over mekaar : eerst kanten schuifgordijntjes met witte poppetjes in 't midden, dan
rolgordijnen zoals z'n moeder ze ook had, maar hier natuurlijk oneindig
veel deftiger, en dan nog es zware donkerblauwe schuifgordijnen aan een
dikke koperen roe, met kwasten eraan - wat een overdaad! flier en daar
stonden ook beeldjes, op de schoorsteen en op een raar kastje, maar er was
geen een heiligenbeeldje bij en ook zagen zijn speurende, plots waakzaam
geworden oogj es rgeen crucifix, dat toch in elke kamer hoorde - dat was
wel even verontrustend. Maar wit een prachtige kamer! Midden in zijn
verbaasde gepeinzen hoorde hij weer het orenstrelende geruis van de zijden japon, en toen hij opkeek, stond de mooie, kleine vrouw in haar
blauwe kleed, dat glansde alsof er licht achter zat, al vlak voor hem. Ze
droeg een verwonderlijk grote appel op een wit bordje in haar hand en
keek lachend op hem neer. Ze had fijne, heel gave tandjes, als bagel zo
wit.
Wel, Merijntje,' zei ze, `staat de kamer je nogal aan?'
`Ik yin 'em prachtig - zó prachtig,' bekende Merijntje uit de volheid
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van zijn bewonderend hartje. "k 'Em nog nooit zo'n mooie koamer gezien, van z'n leve nog the!'
`Nee, dat kan ik me voorstellen,' glimlachte de mooie vrouw. 'En hoe
wil je je appel hebben ? Zal ik 'em schillen of wil je 'em liever zó ?'
"t Is zoonden om 'em te schellen: 'ij is zo mooi,' vond de kleine jongen,
en keek verliefd naar de blozende ronde vrucht op het witte schoteltje.
`Nou, dan krijg je 'm zo.'
En nu zat Merijntje met de blinkende, rood-en-gouden appel in zijn
bruine knuistjes, en zijn donkere ronde oogjes straalden verrukt in de
diep blauwe van de mooie vrouw, die in een laag stoeltje vlak tegenover
hem was gaan zitten. Hij bewoog zich niet en een vaag, glimlachje van
verlegenheid en kinderlijke bewondering lag aldoor om zijn lippen. Dat
duurde zo een hele tijd.
`13eval ik je nogal ?' vroeg opeens de dame, en ze lachte, zodat haar witte tanden sneeuwig blonken in het rood van haar even open mond.
`0 joa,' zuchtte Merijntje oprecht. `Ge trekt op Oons Lievrouwke.'
En hij bleef haar maar aldoor aanzien met die donkere, stralende kijkers, waar al de bewondering van een onnozel zieltje in spiegelde. De
mooie vrouw kreeg een beetje een kleur, en ze keek de kleine jongen,
die zulke wonderlijke dingen zo kalmweg zei, met meer belangstelling
aan.
En nog lachend vroeg ze: `Zo, vin jij dat, Merijntje? Heb jij OnzeLieve-Vrouw dan wel es gezien?'
Merijntjes ogen werden peinzend.
`Neee,' antwoordde hij aarzelend, 'die kunde nie zien, 'ee? Moar ik
deink zo, da' ze d'r net zo uit mot zien as gij — zo mooi — een zo goed.'
Nu brak de kleur rozerood door op de wangen van de mooie vrouw.
lij kleine charmeur!' riep ze, boog zich over hem heen en gaf hem een
zoen op beide wangen. Een vreemdsoortige geur, zoet, als van velerhande
bloemen dooreen, waasde over Merijntjes hoofd, en door de ongewone
liefkozing wat verschrikt, week hij verder achteruit in zijn stoel en zijn
gezicht was vuurrood, toen de dame zich lachend terug liet vallen in haar
lage zetel. Weer zaten ze tegenover elkaar. Merijntje draaide zijn appel
tussen zijn handen rond en keek haar aan, als kon hij niet genoeg van haar
verschijning bewonderend in zich opnemen. Wat was ze prachtig ! Ze
droeg een dun gouden kettinkje om haar hats en daar hing een bruinrode steen aan — geen kruisje. En toen vroeg Merijntje, zonder te weten,
dat zijn stem een beetje streng klonk : Woarom 'emme jullie niks van
God een zo in 'uis ?'
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Maar nog voor de verwonderde vrouw kon antwoorden, kwamen de
mannen binnen.
Meneer Walter zei: `Hij is lelijk geraakt, Goort. Laat 'm maar een dag
of wat bier, da's 'et beste.'
De Kruik keek zwart. `Zo'n verdommese slampaamper!' vloekte hij.
`A'k 'em tussen m'n pote krijg, breek ik 'em z'n nek.'
Merijntje zag, hoe een angstige uitdrukking over het gezicht van de
mooie vrouw trok, en hij had haar graag gerustgesteld met de verzekering, dat de Kruik het zo erg niet meende en eigenlijk een hele goeie vent
was, maar nu er zoveel andeten bij waren, was zijn vrijmoedigheid eensklaps verdwenen en hij zat verlegen in zijn stoel gedoken, de appel op
z'n knieen, z'n kleine bruine handen er onbeweeglijk omheen.
De lange meneer grinnikte spottend. Met zijn onaangenaam krakende
stem zei hij tegen de stroper : 'Z'n nek breken ? Da's gauw gezegd; vrind.
Doen is nog wat anders.'
De Kruik keek hem aan of hij veel zin had hem zelf de nek te breken.
Zijn kleine oogjes flikkerden boosaardig in zijn verweerd gezicht. Dan
haalde hij de schouders op, maar antwoordde niet. De lange heer werd
een beetje bleek en glimlachte gedwongen.
Meneer Walter sloeg Goort gemoedelijk op zijn schouder en zei kalmerend : `Korn, kom, jongen, niet zo heftig ! Blijf de vent liever wat uit
de weg. Met verzet maak je de dingen nog maar erger.'
"Um uit de weg goan ?' vroeg de stroper stug. "k Zag nog liever !
Loat 'em moar ziarege, dat ie mijn uit de weg bleft, de lamme verdommelieng. A-t-ie zo deur goat, gebeure d'r oongelukke, da's zo zeker as
jets!'
`Die dreigen doen niet,' zei de lange weer met z'n hatelijk gelach. Merijntje had een hevige hekel aan 'em. De Kruik kreeg een kleur, en juist
wou Merijntje zeggen, dat ie zich niet aan die kerel moest storen, toen de
vrouw zich in het gesprek mengde.
hebt me een aardige cavalier gelaten, Herman,' zei ze lachend tegen
meneer Walter. `Hij heeft me formeel het hof gemaakt.'
De mannen gingen zitten. Walter lachte. De lange grinnikte (die scheen
er altijd op uit om het plezier van alle andere mensen weg te grinniken)
en hij keek naar Merijntje of die een mug was of zo jets. De kleine jongen
kreg het benauwd. Het bloed liep hem in golven naar het hoofd. Hij
vaelde vlammende plekken op zijn wangen gloeien.
Maar de mooie vrouw ging plagena door: 'En hij is ook een beetje
boos op ons.'
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fluisterde Merijntje angstig.
`Jaja,' hield ze vol, `een heel, heel klein beetje wel: hij wou weten,
waarom wij nets van God in ons huis hebben.'
Het benige gezicht van de lange meneer was een spotlach, en hij trok
zijn ogen belachelijk wijd open en lei een spitse vinger langs zijn lelijke,
grote neus. Maar meneer Walter streek met zijn vingers door zijn dichte,
donkere baard en keek vriendelijk naar de kleine jongen.
`Zozo,' zei z'n goedige, zware stem, `maar dan vergist Merijntje zich
toch.'
Snel dwaalden de ogen van de jongen door de kamer: hij zag toch nergens een heiligenbeeldje of een wijwaterbakje of een crucifix, of zelfs
maar een onnozel communieprentje. Meneer Walter was opgestaan en
streek met zijn hand over de ruggen van de boeken in de open kast.
`En dit dan, Merijntje?' vroeg hij met een lachje.
`Da' zijn boeke !' zei Merijntje gauw, blij zich to kunnen rechtvaardigen.
En toen zei meneer Walter rustig : `Dat zijn Gods dromen, Merijntje.'
Merijntje keek hem aan. Het was een vreemd antwoord. Heel erg
raar. Gods dromen? En het waren toch boeken? Mooie boeken, met
goud — maar: Gods dromen? Het liep Merijntje koud over de rug. Zijn
fantasie werkte snel en met grote vraagogen keek hij van Walter naar de
boeken en van de boeken weer Haar Walter. Het was heel vreemd maar
het klonk erg mooi, en aantrekkelijk.
Toen lachte die lange judas en bedierf alles weer en zei: 'Er zijn ook
wel dromen van Satan bij.'
Langzaam gingen meneer Walters ogen naar hem heen, en Merijntje
zag duidelijk, dat hij die valse stadse stoepschijter ook niet uit kon staan
en daar was hij blij om.
Maar de schrijver zei met zijn rustige stem: `Zeker, dat zal wel. Jouw
verzen bijvoorbeeld - ik wil 'et niet ontkennen.'
wou
`Dan is 't goed,' zei de ander met zijn onaangenaam gegrinnik.
enkel je vrome idylle maar even met een beetje waarheid opfrissen.'
`Onnodig, jongen,' antwoordde Walter kalm. 'Gods dromen, zei ik —
God en de duivel — is daar zo'n groot verschil in?'
Merijntje was haast opgesprongen van schrik. Wat was dat? Wat zei
die man daar? En dat lange serpent lachte nog en riep : `Zo ongeveer als
tussen twee tegengestelde polen.'
`Twee zijden alzo van hetzelfde ding,' zei meneer Walter, nog altijd
met dezelfde rustige, gelijkmatige stem. Iaten wij zeggen: twee zijden
van de mens.'
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Merijntje werd er duizelig van. De woorden zetten zich vast in zijn
hoofd, bleven er als met weerhaakjes steken, maar ze hadden geen betekenis — of misschien toch wel, maar hij durfde er niet eens over denken.
Dat was vast heel slecht, wat die meneer Walter daar gezegd had ! Zo iets
mocht je niet zeggen, dat was nog erger dan vloeken. God en duivel —
en daar zou niet veel verschil in zijn? Hoe was het mogelijk, dat een grote
man met een baard zulke zotternijen zeggen kon! Hulpeloos keek Merijntje naar de mooie vrouw, naar Oons Lievrouwke, wat die er wel van
dacht ? Maar die knikte hem alleen maar lachend toe. Ze scheen het volstrekt
niet erg te vinden. En de Kruik ? Die zat met een gezicht als een oorwurm
voor zich uit te staren, bezig met zijn eigen gedachten. Die had zeker geen
eens gehoord, wat meneer Walter daar voor iets verschrikkelijks gezegd
had. Toen, als een verlossing, kwam de zingende stem van de vrouw, die
zei: '1k geloof, Herman, dat onze kleine gast jullie filosofisch tornooi niet
helemaal kan volgen, denk je wel?'
Meneer Walter streek zich over het voorhoofd en lachte.
`Nee,' zei hij, `daar kon je wel eens gelijk in hebben. Kom es bier, Merijntje. Kun je al lezen?'
loat, meneer Walter,' antwoordde Merijntje ijverig en liet zich uit zijn
stoel zakken. "k Zit al in de derde klas!'
Meneer Walter zocht even, nam een boek uit de kast.
`Hier,' zei hij, `ga dan daar bij het raam maar eens wat in dit boek zitten
kijken en lezen. D'r staan mooie platen in.'
Merijntje zat voor het tafeltje bij het raam in de hoek en keek naar het
boek, dat gesloten voor hem lag. Er zat een glanzende leren band omheen,
en daar stond met blinkend geel goud een zonderlinge vent op met lange
kurketrekkerknevels en een komieke driekantige steek op, waar een kluchtig staartje eigenwijs onderuit wipte; de vreemde klant had hoge rijlaarzen
aan en scheen haasje-over te springen met een grote bal, heel gek. En
daarboven en onder stond met mooie gekrulde letters : Avonturen van den
baron van Miinchhausen, met illustraties van Gustave Dore. Het was een
machtig deftig boek, maar Merijntje dacht maar aan een enkel ding : dat
er nu een droom van God voor hem lag of — zou dit misschien toevallig
een droom van Satan zijn?
Schuin achter hem gingen de stemmen der grote mensen. Af en toe
Bleed er een glimlach langs Merijntjes ernstig mondje : dat was, als het
hoge, zangerige geluid van Oons Lievrouwke zich mengde onder de donkerder klank der mannenstemmen. Maar verstaan deed hij geen woord.
Hij mijmerde maar over het gesloten boek, tot hij eindelijk de moed
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vond het langzaam en eerbiedig open te slaan. Plichtsgetrouw las hij eerst
het titelblad en begon toen aan het eerste hoofdstuk. En al gauw was hij
geheel verdiept in de zonderlinge verzinsels van de groteske leugenaar,
die de baron van Miinchhausen was, en een geweldige verbazing greep
hem aan. Het kwam geen ogenblik in hem op, te twijfelen aan de waarheidlievende bedoelingen van de geniale leugenheld. Het stond daar immers in een prachtig boek met een leren band, en de zonderlinge gebeurtenissen waren op de heerlijke platen afgebeeld. Het was allemaal wel
wonderlijk, vreemd, geheimzinnig, heel anders dan de dingen in het gewone leven plachten te verlopen. Hoe kon je dat nou allemaal te zamen
rijmen? Na een poos hield hij op en zuchtte. Hij dacht na over wat hij
gelezen en op de platen gezien had, en toen ineens had hij de oplossing
gevonden.
Het was natuurlijk niet echt gebeurd! Het was een grillige Broom ! Het
was een van Gods dromen ! 0, die meneer Walter had de waarheid gesproken, en nu was alles duidelijk. Natuurlijk! ZO kon alleen Oons Lieven
'eerke dromen ! Wat heerlijk was dat ! Als meneer Walter hem eens niet
van tevoren had ingelicht, zou hij hier nu misschien twijfelend en verbijsterd gezeten hebben, zonder te weten, wat hij van al die verwarde en
verwarrende vertelsels denken moest. Maar nu was het alles zo heerlijk
duidelijk en hij hoefde geen kinderachtige en zotte vragen te doen. Met
vertederde ogen keek hij zijdelings naar de schrijver, die ook juist het
hoofd naar hem omwendde en glimlachend tegen hem knikte.
Er was een pauze in het gesprek gevallen en de Kruik stond op.
`Korn, Merijntje,' zei hij, 'me goan moar es noar 'uis.'
Gehoorzaam stond de kleine jongen op, maar zijn blikken streelden
spijtig het boek op de tafel, dat hij moest achterlaten.
`Wel, kleine man,' vroeg meneer Walter, 'yin je 't boek mooi?'
`0, prachtig, meneer Walter,' zuchtte Merijntje en hij voegde er na
een kleine aarzeling verlegen achter : "k 'Em nou ok wel begrepe, wa' ge
doar strak gezeed 'ed.'
`Wat heb ik dan gezegd?'
`Nou, da' van Gods drome. Did is naturelijk nie woar gebeurd. Oonze
Lieven 'eer 'ee-g-et gedroomd, da' kunde goed noargoan.'
Verrast keek Walter hem aan, en zijn vrouw vroeg glimlachend:
`Waarom dan, Merijntje?'
`Nou, meinse kunne toch zeker zo mooi nie drome!' riep hij overtuigd.
Toen streelde ze hem over zijn donkere bol, en zei met een lachje, dat
hem zalig verwarmde: `Misschien zal jij het eenmaal kunnen, Merijntje.'
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Hij keek haar met grote, glanzende ogen aan, maar zei twijfelend:
`Neee, da' gloof ik toch the.'
Meneer Walter begon te lachen en de lange lachte ook, en het was verbazend zo'n verschil als er in de lach van die twee mannen was. Je kon er
precies aan Koren, hoe ze allebei waren : de een goed en de ander `een
smerlap'. De lange hield gelukkig verder zijn mond, en meneer Walter
lei de hand op Merijntjes schouder, zeggend: `Wie weet - sommige mensen kunnen het toch, Merijntje. God stuurt hun zijn dromen toe om ze
voor de mensen op te schrijven. Maar dan moet je uitverkoren zijn!'
`Net as de 'eilige?' vroeg de kleine jongen ernstig.
`Net als de heiligen, maar een beetje anders,' antwoordde de schrijver
raadselachtig, en de Kruik schudde het hoofd en zei: `Wa' da' jong je
soms vor een vroage kan doen een een dienge kan zege, Boar stoa je verstaand bij stil !'
`Heb je 't boek al uit ?' vroeg meneer Walter.
`0 neee, belange noa nog nie !' riep Merijntje, en een geweldige blijheid zwol in hem aan, want uit de toon van meneer Walters vraag had
hij zijn bedoeling geraden. En het kwam precies uit, want deze zei: `Nou,
dan mag je 't meenemen.'
Het juichte in Merijntje, maar toch zei hij aarzelend: loa, moar 'oe
mot ik 'et dan weer trug brenge? 0 - de Kruik.'
`Nee,' viel Oons Lievrouwke hem in de rede, 'je hoeft het niet terug
i
te brengen, je mag het houen.'
Verbluft keek Merijntje van de een naar de ander. Zo'n overweldigend
geluk had hij zich niet durven voorstellen.
"Ouwe?' vroeg hij zacht, met een bevend stemmetje, en zijn ogen
dwaalden aarzelend naar het prachtige boek op het hoektafeltje.
la, je mag het houen, maar dan moet je me beloven, dat je nog es terug
zult komen. Beloofje dat ?'
`Joa - a'k van moeders mag, gere genog !' riep Merijntje met een kleur
van vreugde en geestdrift, en toen kreeg hij van Oons Lievrouwke een
kus op elke wang en hij bekwam niet van zijn verbijstering, eer hij al een
heel eind met de Kruik in de polder was en erover begon na te denken of
hij wel erg genoeg bedankt had voor het vorstelijke geschenk.
Stijf hield hij het boek tegen zich aangeklemd en liep als in een dwaze
droom van onmogelijk geluk naast zijn vriend, verlangend om thuis te
komen en ze daar het ondenkbaar mooie te laten zien, dat die goeie mensen hem zo maar gegeven hadden, en ze alles in geuren en kleuren te vertellen, wat hem die zeldzame dag allemaal overkomen was. De Kruik
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stapte zwijgzaam voort, broeiend op sombere gedachten, van haat en
wraakzucht vervuld. In zijn trage hersens wentelden de duistere vragen
langzaam achter elkaar aan, en geen vond zijn oplossing. Het driftige
bloed joeg beet en onstuimig door zijn vernederd hart, klopte wild in zijn
pollen, verduisterde van tijd tot tijd zijn ogen als achter een donkere nevel. Janekee hield wreed haar woord! Ze maakte met haar hitsende praatjes die grensjager driester dan er nog ooit een tegen hem had durven optreden. Het eerste treffen van vandaag zou door andere botsingen gevolgd
worden, door heftiger strijd; waarbij nog wel eens ander dan hondebloed
zou kunnen vloeien. Krampachtig balde hij de vuisten in de zakken, perste
de nagels in zijn eeltige handpalmen, als drukte hij iets dood tussen zijn
sterke nijpvingers. Een mooie wereld was het ! De enige mens, waar hij
ooit vol en diep van gehouden had, zou de oorzaak worden van zijn ongeluk ? Waarom! Waarom toch ? Wat had hij dan gedaan, dat alles zich
tegen hem keerde ?... Vervloekte zwijnderij ...
Merijntje trok hem aan zijn mouw. Hij keek met een afwezige blik
neer op het gelukkige gezichtje, waarin de ogen als sterren schitterden.
"Ei, Kruik — zijde doof gewoore ? 'k 'Em al drie kere wa' gevrogen,
een ge zeg niks.'
`Wad' edde dan gevroge ?'
`Of a'ge es g'oord 'ed van den baron van Miinch'ausen ?'
`Neee, nooit.'
`0, man, da's zo kneuterig! Za'k je d'r es wa' van vertelle, wa'k vanmiddeg gelezen 'em?'
loa, da's goed, vertel moar op.'
Merijntje vertelde het avontuur van de baron, die zijn paard aan een
paaltje in de sneeuw bond, toen hij 's avonds ging slapen, en toen hij
's morgens wakker werd, lag hij aan de voet van een kerktoren: in de nacht
was al de sneeuw weggedooid en die had zó hoog gelegen, dat het puntje
van het kruis op de kerk er nog maar net bovenuit stak. Het was in Rusland moet je denken. Het paard spartelde aan het kruis, hoog boven aan
de toren, en toen schoot de baron met zijn groot pistool de knoop uit het
touw, en toen viel het paard naar beneden en toen reed de baron weer
verder. De Kruik had met een half oor naar het dwaze vertelsel geluisterd.
Toen het uit was, bromde hij ontevreden. `Da's ammoal zottig'ed. Da'
kan ommes the!'
`Heeee !' lachte, superieur, Merijntje hem uit. 'Da' kan wel! Een d'r
kan nog veul meer! In een droom kan ommes alles, suffer — een did' is een
droom van God! Dad 'ee meneer Walter gezeed!'
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`Ge zij d' al net zo zot as meneer Walter zelf,' grauwde de stroper.
`Een gij,' schold Merijntje onverschrokken terug, `gij zijd' een. oongelovige Thommes! Nou witte 't!'
Toen liepen ze hand in hand verder door de vallende schemering naar
het dorp, dat ver weg zijn eerste pinkende lichtjes ontstak, en het was al
helemaal donker toen ze thuiskwamen.
DERDE HOOFDSTUK
I
Merijntje zat geweldig in de nood.
Er waren in zijn korte jongensleventje al veel stormen over zijn nadenkend hoofd gegaan, maar zo verschrikkelijk als nu had hij toch nog nooit
in de penarie gezeten.
En het was, hij moest het wel bekennen, alles zijn eigen schuld. Voor
de zoveelste maal had hij weer eens niet goed opgelet, en was in de listig
gespannen strikken van de duivel gevallen, die het wel speciaal, en met
grote hardnekkigheid, op hem voorzien moest hebben. Maar zO'n gemene
poets als deze keer had hij hem toch nog nooit gebakken, en Merijntje
kon er met zijn verstand niet bij, hoe hij zo onnozel gekomen was om
char in te vliegen. Het was huiveringwekkend, en met van schrik en ontsteltenis, van angst en verwondering vvijd open ogen zat de kleine zondaar op het bankje onder de appelboom, en wist geen raad. En zo duurde
dat nou al twee volle, eindeloze dagen!
Eerst twee dagen? Het leek Merijntje een eeuwigheid. Het leek hem,
of ie al zijn leven zo ongelukkig en verloren geweest was. Heel de wereld
en alles erop leek donker, grauw, troosteloos. Zelfs de gedachte aan het
prachtige boek met een van Gods dromen, dat veilig geborgen tussen
het blanke linnen in moeders kast lag, kon hem geen troost geven. Hij
had er al die tijd niet naar omgekeken, er zelfs niet naar durven vragen.
Hij voelde zich niet waard het aan te zien. Zo diep was hij verslagen, zo
diep ondergedompeld in het besef van zijn verschrikkelijke zonde.
De duivel had hem deze keer dan ook uitermate gemeen behandeld!
Het was eigenhjk wel wat heel bar, om een onergdenkend ventje van
acht jaar te verleiden in de gedaante van zijn oudste broer, die al elf jaar
was en in de hoogste klas van de school zat. Arjaan was voor Merijntje
weinig minder dan een held, een afgod, een voorbeeld tot altijd durende
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navolging, een van de sterkste en meest gevreesde jongens van heel het
dorp, die alles kon en dorst, en roekeloos ook alles deed.
Twee dagen geleden, woensdagmiddag, was Arjaan bij Merijntje gekomen, en had hem heel rustig voorgesteld : `Goade mee bogere, Merijntje?'
Merijntje wist natuurlijk wel, dat je geen appels en peren uit een andermans boomgaard gappen mag, maar hij deed het even geregeld als iedere
andere jongen van het dorp : het was ook maar een geringe `dagelijkse
zonde', vond hij ; iedereen bogerde op zijn tijd, en alle grote ,mensen hadden het vroeger ook gedaan, en ze praatten er zonder schaamte, zelfs met
onverholen plezier over. En zo had Merijntje, al half voor het plan gewonnen, voor de vorm geinformeerd : Woar ?'
`Da' zulde wel zien,' had Arjaan onverschillig geantwoord. "k Weet
een boom vol mipsels stoan. Een den 'of is vandoag 'eelemoal zoonder
iemes !'
Ten den 'oond?' vroeg Merijntje deskundig.
`Den 'oond is mee uit !'
Mispels ! Daar liep iedere jongen van het dorp een half uur ver voor.
Om mispels te kunnen gappen, was iedere jongen bereid de grootste gevaren te trotseren. Het water liep Merijntje al rond zijn smulgrage tanden,
en zonder langer nadenken of vragen liep hij met zijn broer mee. En
die had almaar druk gepraat en verteld en het over mispels gehad en hoe
lekker die waren, als ze eenmaal, door en door rot, in je mond smolten
met zo'n onvergelijkelijke rinse smaak, lekkerder dan alle ander fruit.
Ze waren achter de hoeve van Timmers omgelopen, en daar had Arjaan
kordaat een bootje losgemaakt, dat in een brede sloot lag. Met een paar
riemslagen waren ze over het water, en door een gat in een hoge heg
kwamen ze in een prachtige, grote tuin. Er stond op een paaltje een
wonderlijke, zilveren bal, waar de zonnestralen in ketsten, dat je ogen
haast verblind werden. 't Was dicht bij de kerk, en onrustig had Merijntje gevraagd: `Woar zijn me-n-ier?'
Daar had Arjaan niet eens antwoord op gegeven. Hij glimlachte zo'n
beetje vals, en zei : "Ier is de mipselboom. Gaauw, gij d'r in, een dan
moar plukken een noar beneje gooien. 1k zal ze wel opvangen een in
m'n jas knope.'
Handig had hij zijn broertje een `poepertje' gegeven, en daar zat Merijntje al in de takken en plukte en schudde, trok de nog harde, maar al
aanbruinende vruchten van de stelen en liet ze in massa's naar beneden
regenen. Zorgvuldig hadden ze de boom leeggeplunderd. Arjaans jasje
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was als een zak vol, en hun beider broekzakken puilden ook nog uit van
de kostelijke mispels. Ze hadden zo rustig gewerkt, alsof het hun opgedragen was, en in de stille middag was geen spoor van onraad, geen verdacht geluid tot hen gekomen. De geheimzinnige tuin lag daar zo stil en
verlaten als in een slapende wereld.
Ongestoord hadden ze de boomgaard verlaten. Ongezien hadden ze
het bootje op zijn plaats gebracht, zonder iemand te ontmoeten hadden
ze fangs achteromweggetjes hun huis bereikt, waren naar de zolder geslopen waar ze de mispels in een mandje gedaan hadden en ver onder
Arjaans bed tegen de muur geschoven, waar ze veilig waren voor ontdekking.
`boar kunne ze muke,' had Arjaan gezegd. 'Een over een poar moanden ete me ze soamen op. Dan 'emme wij de beste mipsels van 'eel 't
ditrp, wa' Merijntje?'
En hij had op een been rondgedraaid met de armen boven zijn hoofd.
Want Arjaan was uitbundig in zijn schik. Hij had de aanslag zorgvuldig
voorbereid, alle kansen secuur beloerd en er niemand iets van gezegd.
Merijntje had nog eens gevraagd: `Moar wie z'n 'of was 'et nou eigelijk,
Arjoan?'
`Wa' gift da' nou?' had Arjaan lachend gezegd. 'Zij moar blij mee de
mipsels, een past op, da' ge gin meins wa' d'rvan verklapt!'
Toen had hij weer hard gelachen, z'n broertje aan zijn schouders rondgedraaid en was de ladder afgesprongen en de straat op gerend.
En toen, gisterenmorgen, was daar plotseling het opzienbarende
nieuwtje in het dorp geweest : 'Witte 't al ? De mipselboom van meneer
pestoor is leeg gestole!'
`Wa' zede doar ! Meneer pestoor z'n –'
"t Is toch wa' te zegen, 'ee ! Wel wel, meins ! Wie zou 'et gedoan
'emme?'
loa wie; Zoekt da' moar es uit ! De doaders lege naturelijk op 't
kerk'of!'
`Moar de veldwachter zit erachter 'ene ! As ze de dieve vinne, nou!'
"t Is toch freet ok 'ee! Zukke bandiete! Z'emme toch vor niks gin
oontzag meer ok!'
`De smiekers! Meneer pestoor z'n mipselboom!' Een d'r zatte d'r kollesoal veul oan, zege ze. De kiister zou ze net kommede week geplukt
'emme!'
Merijntjes hart had een ogenblik stilgestaan van schrik. De mispelboom van meneer pastoor! Natuurlijk – vlak bij de kerk – ze waren in
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de tuin van de pastorie geweest ! Hoe had die Arjaan het aangedurfd?
Verschrikkelijk ! En als de veldwachter eens uitvond, wie de dieven
waren?
In blinde angst en een radeloze behoefte om steun was Merijntje zijn
broer gaan zoeken. Maar die was op het schoolplein aan 't knikkeren en
schreeuwde en krakeelde net of er niets aan de hand was. Toen hij Merijntjes bleek, verwezen gezicht zag, gaf hij hem een knipoogje, maar
verder lette hij niet op hem. En in Merijntje joeg de angst hoger en hoger.
Zijn levendige fantasie spiegelde hem al de verschrikkingen voor, die uit
de ondenkbaar zware misdaad konden voortkomen. Hij zag zich aan zijn
broertje vastgeketend door de marechaussees naar het spinhuis slepen ,
het spinhuis, waar grootmoeder mee dreigde, en waar Merijntje een zeer
vage, maar uiterst vreselijke voorstelling van had.
En de zonde ! De afschuwelijke doodzonde ! Stelen uit de tuin van de
pastoor! Dat was wel zo ongeveer het ergste wat je kon uithalen. 't Was
stelen geweest, en : heiligschennis!
Merijntje was van de ene schrik in de andere gevallen: de veldwachter
was op school gekomen, in de kias. Hij had zijn sabel om en zijn uniformpet op het hoofd, en die had ie niet eens afgezet in de kias ! Of 'et
ook eventjes ernstig was! Dreigend had de gevreesde de kias rondgekeken
en aan zijn dikke knevels gedraaid. En Merijntjes hartje klopte, klopte ...
Hij had niet anders verwacht of de veldwachter zou hem uit de bank sleuren en hem boeien en tot schande van heel het dorp wegvoeren naar het
spinhuis, ergens ver weg in een griezelig oord. Maar na wat vragen in.
't algemeen, waarop geen antwoord kwam, was het onbegrijpelijke gebeurd: de machtige handhaver der wet was weggegaan, hoofdschuddend
om het geheimzinnige, onverklaarbare van het geval. Hij had alleen nog
gezegd, dat ze allemaal goed moesten uitkijken en rondluisteren en meehelpen om die gewetenloze dieven te pakken te krijgen, want het was
een schande voor hun dorp, dat er zulke dingen konden gebeuren. En
als de dieven gepakt werden, zou hij ze zonder genade in 't kot steken,
en ze die fratsen wel afleren.
's Middags had Arjaan hem nog gewaarschuwd, niets uit te laten. Als
ze stiekem hun mond hielden, wie maakte hun dan wat ? Wie had het
gezien? Geen mens immers! En de mispels stonden veilig achter onder
het bed, en rijpten en rotten en werden lekker voor hun beluste monden.
Een knappe vent die ze daar vond!
Toen was Merijntje plotseling heel bleek geworden. Er was hem iets
ingevallen, dat de zaak nog veel erger maakte en de straf onvermijdelijk.
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Bibberend van ontsteltenis had hij gezegd: `Moar 't mot ommes uitkomme !'
`Bel neent, loomperik! A'ge je moond moar 'ouwt,' had Arjaan luchthartig geantwoord.
`Een me motten 'et toch biechte!' jammerde Merijntje wanhopig.
Maar Arjaan had hem gewoon uitgelachen en gezegd: `A'ge zo zot
moar nie zijt! Zijde beslikt, suffer! G'oef toch zeker meneer pestoor alles
nie oan z'n neus te 'anger
Merijntje was te verbaasd geweest om te antwoorden. En na enig nadenken had Arjaan, die de nauwgezetheid van zijn broertje op dit punt
wel kende, hem een andere uitweg aan de hand gedaan : ledere keer
a' jouw klas van de lering te biechte mot, zegde moar a'ge ziek zijt. Een
dan wachte tot de missionoarisse komme, een dan biechte 't oan die, een
dan mag de missionoaris 'et toch lekker nie oan meneer pestoor vertelle,
want uit de biecht mag-t-ie nie klappe r
Het had Merijntje niet gerust kunnen stellen. Hij was er enkel maar in
een diepere schrik door geraakt voor zijn broers sluwe slechtheid. En hij
had geroepen: ' A' gij nie in d'ei komt, dan weet ik 't nie!'
, Waarop Arjaan in onbegrijpelijke onverschilligheid had teruggegeven:
Nou, vor mijn part – a'ge je moond moar 'ouwt over de mipsels r
En nu al twee dagen lang werd er op het dorp over niets anders gesproken dan over die mysterieuze diefstal in de tuin van de pastoor. De
kwezels voorspelden gruwelijke onheilen over het hoofd van de onbekende dieven, die immers toch door Onze-Lieve-Heer gezien waren en
hun strafniet konden ontlopen. Velen spraken schande over de ongehoorde brutaliteit, en het gebrek aan eerbied voor die goeie pastoor; sommigen hadden een onfatsoenlijk plezier in het zeldzame geval. Maar
Merijntje was ten einde raad.
En hij zat daar onder de appelboom op het bankje en keek naar zijn
kleine, groezelige handjes, die op zijn knieen lagen, en die volgens de
voorspellingen van de wraakzuchtigste kwezels voorbestemd waren om
van zijn armen weg te rotten. Omdat ze die grote, afschuwelijke zonde
bedreven hadden. Zonder veel eetlust had hij zijn boterhammen verknauwd, en was dadelijk de eenzaamheid van hun achtertuin in gevlucht,
bang voor het gezelschap der anderen, waarin hij zich misschien zou
verraden. Het schemerde nu al een beetje, zó lang had hij daar al gezeten,
en er hing een donne, koude nevel tussen de bomen. Gele blaren dwarrelden langzaam om hem heen naar de aarde, lieten zich met even een
zacht geritsel neer in het dauwnatte gras. Al drie keer, met een doffe plof,
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was een appel op de weke, verende grond gevallen, maar Merijntje was
niet opgesprongen om zich ervan meester te maken, zoals toch zijn recht
was met appels, die vanzelf naar beneden kwamen. Er king een wonderlijke, gele goudgloed over de twin; dat was van de zon, die achter de
nevels onderging. Een vreemde, droefgeestige avondval, die Merijntje
nog dieper in zijn verslagenheid neerdrukte. Wat moest er van dit alles
worden? De kleine boosdoener zag nergens uitkomst. Aan niemand kon
hij raad vragen. Aan vader niet, aan moeder niet. Dan zou hij meteen
verraden zijn en van alle kanten zou het noodlot op hem aanvallen met
straf en schande en vernedering. Er was niemand, aan wie je zo iets kon
vertellen, en Merijntje geloofde nooit, dat hij de moed zou vinden het
te biechten – hoewel dat moest, onverbiddelijk!
En toen, ineens, viel hem in, dat hij het de Kruik kon vertellen. Die
zou er met niemand over spreken, en hij zou er zijn kleine, afgedwaalde
vriend ook niet hard om vallen. En misschien – misschien wist hij raad.
Wellicht was er in Merijntje vagelijk een overweging, dat remand, die
zó veel op zijn kerfstok had, in deze soort moeilijkheden de beste raadsman was. En verder was er het rotsvaste vertrouwen op de zwijgzame,
sterke kameraad, die hij nog nooit voor een moeilijkheid had zien
zwichten.
Opgelucht door zijn besluit sprong Merijntje op en liep naar de
achterdeur. Daar riep hij naar binnen: `Moeller, ik goan nog evetjes
noar de Kruik, 'or!'
`Met te lang wegblijve!' waarschuwde zij terug, maar Merijntje was
het huis al om, stormde de straat op en vloog in een adem tot bij de deur
van zijn vriend.
II
De Kruik zat bij de tafel. De lamp brandde al en het grote goudstuk
glansde over het donkere tafelvlak. De stroper had zijn dubbelloops jachtbuks uit elkaar genomen, en wreef de blinkende veertjes en schroefjes
met een zacht, geolied lapje schoon. Toen de deur openging, keek hij
van zijn werk op, en zijn vriendje herkennend, zei hij : `Aaah, Merijntje!'
`Dag, Kruik,' groette Merijntje terug, kroop zonder meer te zeggen op
een stoel bij de tafel en ging dan op zijn knieen liggen, de ellebogen
steunend op het tafelblad, de kin in de open schelp der beide handjes.
Schijnbaar belangstellend keek hij naar de voorzichtige vingers, die behoedzaam bezig waren met de blanke delen van het mooie geweer. Maar
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hij zocht ijverig naar een begin om te spreken over de moeilijkheden, die
hem zo ontzettend benauwden, en waarvoor hij bier uitkomst kwam
zoeken. Zijn opmerkzame dwaaloogjes vielen op een zonderling mes,
dat de Kruik blijkbaar als schroevedraaier gebruikt had.
Wa-d-edde doar een oarig mes, Kruik,' zei hij. `Ma'k 'et es zien?'
De stroper schoof het over de tafel naar hem toe, vertellend : 'Da-d-em
ik oonderlest opgevist, achter 't ouwe kruit'uis, dicht bij de stad, mee 't
sleepnet.'
Het was een wonderlijk, heel oud wapen, met eel lang lemmet en een
koperen greep, die eenmaal een menselijke figuur had verbeeld. Maar
het koper was stukgevreten door het eeuwenlange liggen in het water,
vol grillige groeven en spleten geroest, en van het mannetje of vrouwtje
was niet veel meer te onderscheiden. Ook het lemmet, breed en zwaar,
was danig gehavend, verroest en gekarteld, maar toch akelig scherp, net
als een zaag en aan weerskanten snijdend. Een klein stukje van de punt
was afgebroken, en de Kruik had het vlakke kantje met een vijl wat toegescherpt als een beiteltje, zodat hij er de schroefjes mee uit zijn geweren
draaien kon.
Merijntje bekeek het vreemde mes van alle kanten, schoof het heen en
weer in het lamplicht en dacht onderwijl maar aldoor aan de diefstal van
de mispels en hoe hij daar ooit over zou durven beginnen. 't Beste zou
geweest zijn, als de Kruik er zelf over begonnen was, maar die begon
niet. Die zat almaar zwijgend aan zijn schroefjes en moertjes en veertjes
te morrelen, en bezoog smakelijk zijn stenen pijp, die zachte snurkgeluidjes maakte. Rookslierten krinkelden langs zijn neus en ogen, maar
hij scheen daar helemaal geen hinder van te hebben.
Merijntje kreeg het warm. Hij pufte eens. Zijn vriend lette er niet
op.
Eindelijk, na lange tweestrijd, vroeg Merijntje, terwijl het bloed hem
heet naar het hoofd sloeg: "Edde 't g'oord, Kruik, van die mipsels van
meneer pestoor ?'
De stroper glimlachte en knikte. Hij vond het een prachtige grap.
Maar hij vroeg of zei verder niets.
Toen slikte Merijntje een paar maal, kuchte, en zei plotseling: Nou —
ik 'em 'et gedoan — mee oonzen Arjoan!'
De Kruik liet de schroefjes en de wrijflap uit zijn handen vallen en keek
ongelovig naar het kleine kereltje tegenover hem. Het duurde een hele
pool eer hij vroeg: `Gij ?'
loa — ikke!' riep Merijntje, en aan het einde van zijn krachten, liet hij
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het hoofd voorover op beide armen vallen en snikte het uit van angst,
berouw en narigheid.
De stroper keek naar de schokkende schoudertjes. Het liefst zou hij
geschaterd hebben, maar hij zag in, dat Merijntje niet bij hem gekomen
was om uitgelachen te worden. Dus verbeet hij zijn vrolijkheid, zweeg
een tijdje en zei toen vergoelijkend: 'Alla, toe nou, Merijntje-motte doar
non zo vor schreeuwe ? 't Is toch gin doodwoond, zou ik zo zege.'
Merijntje lichtte het hoofd op en keek hem met zijn betraande ogen
verontwaardigd aan. Dan barstte hij uit : `Ge zij' zot, gij ! Ge begrept er
niks van ! De veldwachter loopt overal noar de dieve te zoeken, een 'ij is
al in 't school gewiest ok!'
`Moar gin meins wit er toch wa' van?'
` Neee, nog nie - moar ik mot 't ommes toch biechten, een oan meneer
pestoor zelf nog moar liefst - een kommede week een woensdag mot
oonze lering al te biechte!'
De Kruik begon nu wat meer inzicht te krijgen in de nood van zijn
kleine kameraad. Hij kende hem genoeg om te weten, dat hij niet moest
proberen hem te verleiden, zijn zonde bij de biecht te verzwijgen. Hij
had erg met de kleine kerel te doen en dacht na over de manier, waarop
hij hem het best te hulp kon komen.
`Een a'k 't nou gebiecht 'em, zou ik dan noar 't kot motte, Kruik?'
huilde Merijntje.
Nu lachte Goort toch eventjes.
`Belneent, zot jong,' zei hij geruststellend. `Zukke kleine peuters steke
z' ommes nie in 't kot. Moar vertel me nou eest es, 'oe jullie 'm da' geflikt 'emme.'
Met horten en stoten vertelde Merijntje hem het verhaal van de mispelroof, en de Kruik moest hard op de steel van zijn pijp bijten om zijn
lachen in te houden. Toen de kleine jongen uitverteld was, zei Goort:
`Dus die mipsels, doar 'eel 't cliirp noar zoekt, die stoan stillekes oonder
jullien Arjoan z 'n bed? D 'n doonder!'
En toen barstte hij, ondanks alle zelfbeheersing, toch in een schorre
schaterlach uit. Merijntje keek hem boos en verdrietig aan. Hij mopperde:
`Joa, gij 'e makkelijk lachen. 'Elp me liever, een zeg wa'k doen mot.
Da' kan toch zo nie blijve !'
Goort hield zijn lachen in en dacht opnieuw na. Hij krabde met de
steel van zijn pijp in zijn haar. Merijntje huilde weer en keek hem met
zijn betraande ogen hulpeloos aan, de bolle bruine wangen overstroomd
van waterlanders.
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Eindelijk zei de stroper: `Zoude nie es noar meneer pestoor goan?'
`Neeer riep Merijntje verschrikt en strekte afwerend de handen uit.
`Nog vor gin 'oonderdduzend gulden! A'ge aanders niks wit!'
`Misschien zou ik zellef es kunnen goan proate mee 'em,' veronderstelde de Kruik.
`Gij ? Mee meneer pestoor ?' vroeg Merijntje ongelovig.
`Joa, ikke,' zei de stroper rustig. `Ik 'em niks op m'n geweten, 'ee ? Mijn
zal meneer pestoor nie opvrete.'
Merijntje meende, dat de Kruik nogal heel wat op zijn geweten had
en alle reden om meneer pastoor uit de weg te blijven. Maar aan de andere kant : hij was een voiwassen mens, en kon allicht beter met de gevreesde bestolene spreken dan de kleine diefzelf. Een flauw straaltje hoop
gloorde in Merijntjes bijna verpletterd zieltje.
`Zouwde da' diirreve?' vroeg hij, nog aarzelend.
`Ik ben nog vor gin tien pestoors bang !' blufte de Kruik.
Bewonderend keek Merijntje zijn dappere vriend aan.
`Wanneer doede 't?'
Nou, ik zou zege - dan moar zo rap mogelijk, 'ee ? Van den oaved
nog?'
Merijntje werd opnieuw angstig voor een zo spoedige beslissing.
`Van den oaved nog ?' vroeg hij bangelijk. `Een - zou dan de veldwachter nie komme om me t'oale?'
`Bel neenik, Merijntjen, 'e moar gin bang. Ik zal wel zo mee meneer
pestoor proate, da' de veldwachter d'r nie oan te pas 'oeft te komme.
Moak j'w eige doar moar nie oongerust over.'
Wezelijk woar nie ?'
`Neee, wezelijk woar nie. Moar ik deink wel, da' ge de mipsels trug
zult motte geve.'
`0, da' kan me niks verschille,' riep Merijntje ijverig. "k Zou er toch
gin een van op diirreven eten 'emme. 'k Zou vuls te bang zijn, da-dOonze Lieven 'eer me d'r in zou loate stikke.'
`Da' zou best gekunnen 'emme,' glimlachte de Kruik, die bij ervaring
wist, dat Merijntjes God een wraakzuchtige God was. `Moar wa' zal
Arjoan d'r van zege?'
`Arjoan kan zege wat ie wilt!' riep Merijntje zelfstandig. `Ik wil d'r
niks meer mee te moaken 'emme. 'IJ wies, a'me-n-in den 'of van meneer
pestoor warren een ikke nie. 't Is ammoal zijn schuld.'
Nou, ' besliste de stroper. 'Dan goan ik strak noar meneer pestoor.
Een moakte gij j'w eige nou moar niks oongerust, 'orre. 't Loopt am82

moal mee een siesser af. Goa moar lekker sloapen 66n deink moar, da'
morregen al die zwoarig'ed uit de wereld is.'
Merijntje was opgelucht. Hij leefde helemaal op en er was iets juichends in zijn stemmetje, dat riep : '0, Kruik, a'ge da' kloar kregt, za'k
nog duzend kere zo veul van j'w 'ouwen as nou!'
En na deze ontboezeming ging hij gauw weg. De Kruik hield de deur
even open om hem bij te lichten over het paadje naar de weg en keek
hem na, hoe hij daar voortsprong als een jong geitje. Hoofdschuddend
mompelde hij : `Wa' da' manneken alles zwoar opnimt! Een locht leve
zal-t-ie nie 'emme, wed ik. 't Is toch een oarig jong!'
Toen keerde hij naar zijn geweer terug.
III
De pastoor zat in zijn met zwart trijp overtrokken leunstoel te lezen toen
Jans, zijn ouwe meid, met een ietwat angstig gezicht de kamer binnenkwam en zei: `Meneer pestoor, doar is Goort Perdams, 66n die vroagt
of-t-ie je spreke kan.'
`Wa' wilt ie van me ?' vroeg de pastoor verwonderd.
`Da' wilt ie nie zegen, 'ij wil je zelf spreke, zeet ie.'
Nou, boat 'm dan moar 'ier komme,' besliste de pastoor.
loa, moar, meneer pestoor, ge wit toch wel – 't is Goort Perdams – de
Kruik, zo gezeed.'
`Joa joa, ik weet 't genog – die goddeloze stroper. Ge zijt toch nie bang,
dat ie gekommen is om me te vermoore?'
`Ik 'em 't nie op da' yolk,' bromde de ouwe gedienstige.
`AlIee, Jaanske, ge meug zo kwoaddeinkend nie zijn,' glimlachte de
pastoor, '66n ge mot de meinse zo lang nie loate wachte. Ze zouwe nog
deinken a'k grootsig wier op m'n ouwen dag!'
Mopperend ging Jans weg, en even daarna kwam Goort de kamer
binnen. Hij nam zijn verweerde hoed af, en zei: "n Oaved, meneer
pestoor.'
"n Oaved, Goort,' antwoordde deze vrolijk. "Oe loater op den oaved,
oe schoonder yolk, zege z' altij. 'k Zijn blij, a'k j'w es zien. Komde me
vertellen a'ge j'w eige wilt bekere ?'
Zijn blozend, oud gezicht, vol fijne rimpeltjes om de ogen en de neus,
en omlijst van lang, krullend wit haar, glimlachte ironisch. Hij was oud
geworden onder dit landvolk en kende het van binnen en van buiten.
De wilde stroper had hij al lang opgegeven, en hij was te goedig van aard
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en te wijs, om erover te wrokken tegen het verdwaalde schaap, dat aan
het eind zijn eigen leven zou moeten verantwoorden. In zijn large priesterloopbaan had hij te veel van de mensen en hun gedragingen gezien,
te veel nagedacht over de macht van karakter en omstandigheden, te
veel ook over de wezenlijkheid van Gods bedoelen, dan dat hij zich nog
een oordeel zou aanmatigen over goedheid of slechtheid van zijn parochianen, enkel naar hun uiterlijk leven gezien. Tegenover zijn gemeente
was hij streng in biecht en preek, vond dat na jarenlange ervaring de
beste manier om rustig met hen te verkeren als groep, maar in de dagelijkse omgang van mens tot mens was hij een vriendelijk, olijk man, die
van een grap hield, veel vergeven kon en de mensen him plezier graag
gunde. En heel het dorp blufte tegen ieder, die het maar horen wou over
z'n goeie, wijze pastoor, die overal raad op wist en zo wonderlijk menselijk denken kon.
`Goa zitte, jonge,' noodde de pastoor, '66n vertel me-n-es wat er oan
'oapert r
De Kruik ging onwennig zitten op de punt van de aangewezen stoel,
en zei met de deur in huis vallend: "t Is over de mipsels, meneer pestoor.'
Onaangenaam verrast kcek de oude priester op.
`Ei, ei!' zei hij wat scherp. "Edde gij wieste bogere, Goort?'
De Kruik schudde het hoofd.
`Neeen, ikke nie. Ik kom vor een aander. Die 't gedoan 'eet, die 'ee me
gevrogen om d'r es mee jouw over te goan proate.'
`Mot ik ze soms trugkope ?' vroeg de pastoor, glimlachend bij de gedachte.
`Ik deink wel, da' ge ze zoonder kope vrom zult krijgen,' antwoordde
de stroper. 'Arjoan 66n Merijntje Gijzen 'emmen 't gedoan.'
`Wel sappersti!' vloekte de pastoor verbaasd. `Doar zou ik in gin 'oonderd joar op gekomme zijn! Da' Merijntjen is zo'n oarig manneke! Ik
wies nie a' da' zo'n battroaf was! Wa' kunde j'w eigen toch lillijk in de
meinse verkijke, Goort r
`Merijntjen is in 't g'eel gin battroaf,' pleitte de Kruik. `Da's nou net
• een broaf 66n al wat er oan is. Moar 't is nog moar zo'n klein manneken,
een dieen Arjoan 'eet 'em meegenome, zoonder a't jong wies woar z'op
of gienge. Een nou 't gebeurd is, schet ie bekaant in z'n broek, zo doanig zit ie in de rats vor jouw 66n vor Oonze Lieven 'eer.'
De pastoor verschoof zijn kalotje en lachte.
`Zukke deugeniete toch!' riep hij. Ten 'ee Merijntje jouw nou gevrogen om 'et bij mijn weer goed te moake?'
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`Zo'n bietje, joa. 'IJ dorf niet te wachte tot a-t-ie te biechte kwam.'
‘Da's werachtig woar ok !' schaterde de pastoor. `De schelm zou 'et me
zelf motte vertellen 'emme. A-t-ie 'et tenminste nie verzwegen 'ad.'
`Da' zou Merijntje vor al de mipsels van 'eel de wereld nie diirreve
doen,' lachte de Kruik mee. 'Gre wit nie 'alf, meneer pestoor, 'oe serjeus
a' da' klein manneken die diengen opnimt.'
`Serjeuzer as gij ?' veronderstelde de priester.
De stroper haalde de schouders op.
`Me proate nie over mijn,' antwoordde hij, dadeLijk stug.
`Neee, jammer genog nie,' vond de pastoor en hij keek hem vriendelijk aan. `Jonge, Goort, ik gloof altij nog da' gij zo slecht nie zijt as je
noam. A'ge nog zo 't kammeroadje zijn kunt van een kind, dan mot
er toch 'ier of doar nog een week plekske zijn in da' verstokt 'art van
you.
"k Weet nie,' antwoordde de Kruik stuurs. 'Ik leef zoa'k zijn. 'k 'Em
m'n eige nie gemoakt r
`Ge zou meschien kunne probere, j'w eige beter te moake, Goort, a'ge
mee 't moaksel zo a't is, nie content zijt?'
`Ik zijn d'r content genog mee,' antwoordde de Kruik, versomberend.
`Een a't nie goed is, zoa'k zijn, dan mot degene da' moar veraantwoore,
die me zo gemoakt 'eet.'
`Da's, gloof ik, nogal een makkelijke levensopvatting, Goort?'
"t Is de mijne, meneer pestoor.'
Er was even een gehinderd zwijgen. De oude pastoor keek naar het
stuurse gezicht van de stroper, en schudde het hoofd. Een stile droefenis
ging door zijn zachte ziel, omdat hij de muur tussen hem en deze duistere
mens niet doorbreken kon. Maar hij wist te goed, hoe velen hun weg
eenzaam gaan moeten, zonder de troost van een vriendenhart, zonder de
kracht van een gedachte en een geloof, die hen binden aan de gemeenschap der anderen, en hij drong niet verder aan.
`Eden wa' goade nou mee Merijntjes doen, meneer pestoor ?' vroeg de
Kruik.
`0,' lachte de oude man vrolijk, `da' kunde grust oan mijn overloate,
jonge. 'k Zal wel ziurege, dat ie d'r nie meer verdriet van kregt, a-t-ie al
g'ad 'eet!'
`Da's goed dan,' zei Goort, opstaande. 'Dan goan 'k nou moar weg.'
`Ge moes zo es een keer meer mee me komme proate, Goort,' bood
de priester met een olijk lachje aan. 'Ik deink a'me soame goeie vriende
genog konne woore.'
85

`Gij 66n ikke, da' zijn d'r twee, meneer pestoor,' antwoordde de Kruik
langzaam. `Wij voege nie bij mekoare.'
"t Is spijtig,' zei de oude priester, en een droefgeestig lachje plooide zijn
vriendelijke mond. "k 'Em m'n eige vroeger zo gere verbeeld, da'k bij
alle meinse voege zou. Afijn, a-d-Oonze Lieven 'eer 'et zo wilt, dan bleft
er nie veul aanders over as d'r oons eige bij neer te lege. Al da' gemopper
'elpt oons toch gin kriezeltje. Allee, Goort, de goeienoaved, jongen, 66n
ge zij bedaankt vor je fezieten, 'or!'
`Mks te daanke,' bromde de Kruik onhandig, en ging heen, tevreden
en blij over de afloop van zijn delicate zending.
IV

De volgende morgen wachtte de stroper Merijntje op, onderweg naar
school en zei kortaf: `G'oef nie bang te zijn meer, manneke, meneer
pestoor wit alles, 66n 'ij 'eet erom gelache.'
`Gelache?' vroeg Merijntje, verbaasd en ongelovig. 'Da' kan nie!'
loa, of da' nou nie kan, ik zeg jou, dat ie d'r om gelachen 'eet.'
Ten 'oe mot da' nou mee de mipsels?'
`Da' weet ik nie. Da' zulde wel 'ore.'
Merijntje ging nadenkend verder. Hij voelde zich vele honderden
ponden lichter, maar helemaal gerust was hij toch nog niet : de laatste
woorden van de Kruik deden nog onaangename ogenblikken verwachten. Echter : meneer pastoor had erom gelachen ! Het klonk wel uiterst
onwaarschijnlijk, maar Goort had volgehouden, dat het waar was. Het
zou dus misschien nog wel goed aflopen. 0, als dat gebeurde, zou Merijntje nooit, nooit meer ondeugend zijn! Dan zou hij van dit ogenblik of
zó goed opletten, dat de listige duivel hem met al zijn sluwe streken niet
meer tot zonde zou verleiden.
Hij zou niet graag nog eens een paar zulke dagen doormaken als deze
twee laatste ! 't Was net geweest of ie nou al in de hel was, bij levenden
lijve!
Toen Merijntje om twaalf uur uit school naar huis ging, sprak de koster hem aan en zei, dat ie 's middags om twee uur bij meneer pastoor verwacht werd. De kleine jongen werd beurtelings bleek en rood, en knikte
maar van ja, want hij kon geen woord over zijn tong krijgen, die ineens
zwaar en droog in zijn mond lag.
De koster draaide zich onverschillig om en ging weg. Hij wist vast
niet, waarOm de kleine zondaar bij de pastoor moest komen, anders zou
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hij wel boosaardiger gekeken hebben, want de koster was een uitermate
vroom man.
Thuis durfde Merijntje niets zeggen. Dan zou hij voor zijn vader en
moeder een verklaring hebben moeten geven van zijn bezoek bij de
pastoor, en Arjaan, die ook niet van gisteren was, zou zeker begrepen
hebben uit Welke hoek de wind woei. Met veel moeite werkte hij een
belachelijk bescheiden bordje aardappelen met rooie kool naar binnen,
en zijn moeder vroeg – moeders ktinnen zo hatelijk scherp op dat soort
dinge letten! –: `Mekeert er wa-d-oan, Merijntje? Ge zit net te pitsen as
een veugeltj e !'
Merijntje trok een onwaarschijnlijk onschuldig gezicht, en antwoordde : Ikke, moeder ! Ik mekeer niks!'
En z'n vader lachte: "t Is goed 'or ! 'Oe minder a-t-ie it, 'oe liever, a-t-ie
moar gezoond is!'
En Merijntje had een kleur, die bewijzen kon, dat ie zeer gezond was.
Arjaan schransde met zijn gewone, onverstoorbare graagte, en keek
zijn broertje over zijn bord knipogend aan, als wou hij hem voor de zoveelste maal beduiden, dat hij er zich niets van aan moest trekken, omdat
het immers toch onmogehjk kon uitkomen. En Merijntje voelde zich
toen een beetje schuldig tegenover zijn broer, die hij feitelijk verraden
had, en die nog niets vermoedde van de ramp, die hem boven het hoofd
hing ... maar hem alles vertellen dorst hij niet!
De tijd ging onrustbarend snel voorbij, en in Merijntjes fantasie wisselden de beelden uit de naaste toekomst zich met vervaarlijke snelheid af.
En ondanks de geruststellende woorden van de Kruik waren ze nogal
somber van kleur. Hoe meer het geduchte ogenblik naderde, hoe vaster
Merijntje overtuigd raakte, dat zijn vriend de pastoor verkeerd verstaan
of begrepen moest hebben. Je kon immers op je vingers natellen, dat de
pastoor woedend zijn moest ! Hij was nu eenmaal een pastoor en erop
aangewezen om de zonde erg te vinden en te straffen en uit te roeien met
gestrengheid, en een zonde zoals die van hem en Arjaan...
Met loden schoenen slenterde Merijntje tegen twee uur naar de pastorie. Een paar keer werd hij onderweg aangeroepen door een kameraadje,
gevraagd of ie meespeelde, maar hij schudde zwijgend het hoofd en liep
stil door. En juist bij de pastorie was een troepje aan 't knikkeren. Zo
moest Merijntje in het volle gezicht van de menigte de stoep met de ijzeren kettingen opklimmen en aanbellen. Hij dacht aan de Kalvarieberg, en
vond daar een beetje troost in. Maar de galm van de zware bel in de hol
klinkende gang viel als een oordeel op zijn angstig kloppend hartje vol
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schuldgevoel, en toen hij, wachtend, even schuin naar de kinderen keek,
zag hij, dat ze opgehouden hadden met knikkeren en allemaal naar hem
stonden te wijzen en te kijken.
Een schelle jongensstem riep : "Elah, Merijntje! wa' motte gij op de
pasterij doen ?'
Maar Merijntje antwoordde niet. Hij ging met zijn gezicht naar de deur
staan, en verbeeldde zich, dat de leeuwekop met de koperen ring in
zijn bek hem uitlachte, maar die gaf tenminste geen geluid. Een eeuwigheid ging voorbij – toen hoorde hij de sloffende schreden van Jans in de
gang naderen. De deur draaide schandalig wijd open, of heel het dorp
zien moest, dat hij binnengelaten werd.
Toen zei de versleten mopperstem van de oude meid: '0, zijde gij
doar? Doe je kloompkes moar uit een komt erin.'
Gedwee zette Merijntje zijn klompjes op de mat en liep achter haar
zwaaiende rokken aan, bijna misselijk van angst, met een hart, dat waanzinnig joeg, met een gevoel of de zwaarte van heel de wereld op zijn gebogen schoudertjes woog. Hoeveel uren duurde het, eer hij eindelijk in de
grote kamer tegenover de pastoor stond en hardnekkig de ogen gevestigd
hield op de blinkende schoenen met gespen, op het kaalversleten voetenbankje en de zoom van een groen-verschoten soutane daarboven? Van
heel ver hoorde hij de stem van meneer pastoor zeggen: 'Dag Merijntje.'
En met bevende stem hakkelde Merijntje terug: 'D-d-d-dag, m-mmeneer p-p-pestoor.'
State... Merijntje hoorde duidelijk zijn hart hameren... Nu ging het
komen : de grote verplettering onder een hagelbui van onweerstaanbare
verwijten, onder de losbarstende donder der wrekende rechtvaardigheid
over zijn zondig en deerlijk verslagen zieltj e. Daar kwam de stem van
meneer pastoor al: `Kekte gij me-n-es oan, Merijntje!'
Langzaam ging het gebogen hoofdje omhoog en een paar angstige,
donkere oogjes keken in het bleek-roze rimpelgezicht van de oude priester. Merijntje was wel een beetje verrast, want het gezicht stond volstrekt
niet streng of boos of wraakzuchtig. De mondhoeken trilden verraderlijk,
en aan de buitenkant van de lichte, blauwe ogen beefden kleine rimpeltjes. Maar misschien maakte meneer pastoor zich enkel maar gereed, het
kleine slachtoffer in zijn overweldigende vernedering allereerst onmeedogend uit te lachen. En had ie 'et niet dubbel en dwars verdiend? Door
de grond had ie willen zinken van schaamte en berouw en vrees.
`Ge zijd' een van de beste van de lering, Merijntje,' zei de pastoor met
een knikje.
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Ten toch zo slecht,' vulde Merijntje in de geest de bedoeling van deze
verdachte lofaan, maar hij zei niets en wendde de ogen of naar het crucifix
tegen de wand, waar de gekruisigde de armen uitbreidde om alle zondaars in opperste vergiffenis in te ontvangen. Met al de kracht van zijn
bedrukt hartje zond de kleine jongen een vurig schietgebedje naar de
bloedende man aan het kruis omhoog.
En toen gebeurde het wonder !
Rustig, vriendelijk, als was er niets verschrikkelijks gebeurd, als was
het lang van tevoren overeengekomen, als was Merijntje enkel hiervoor
naar de pastorie ontboden en niet om een zware schuld te boeten, vroeg
de pastoor: Ten zoude gij nou wel misdiender bij mijn wile woore,
Merijntje?'
Snel vlogen de donkere oogjes naar pastoors gezicht terug. Wat betekende dat ? Was dat een valstrik ? Wou meneer pastoor hem laten voelen,
wat hij verspeeld had door zijn gruwelijk misdrijf? Maar hij keek zo
vriendelijk! Hij lachte, dat je zijn schaarse tanden lag. Hij leek verwonderlijk lief en helemaal niet boos. Merijntjes knieen beefden en hij durfde
niet antwoorden, aldoor nog gejaagd door de vrees dat de pastoor het
spelletje van kat en muis met hem speelde.
`Nou manneken, 'edd 'er gin zin in?'
loawelle, meneer pestoor, veul,' bekende Merijntje, en zijn ogen schoten
vol tranen, en zijn hartje joeg benauwend snel, want nu moest toch zeker
de omkeer komen, de grote, vernietigende toorn.
Maar er gebeurde niets van dien aard. Integendeel, de pastoor ging heel
tevreden voort: `Prachtig – da's dan afgemoakt. Joa, ziede, Merijntje, Jan
Kil goa mee Sint-Andries noar de Welbaarg bij de smid in de leer. En nou
mot ik vor 'urn een aandere misdiender 'emme. Ge mot dan moar goed je
best doen om voor die tijd van de kiister 'et Latijn van de mis te leren.'
Merijntje stond verstomd. Hij vertrouwde zijn oren niet. Wat ? Geen
woord van verwijt? Geen straf? Geen zinspeling op de misdaad ? Zou –
de Kruik hem wat wijsgemaakt hebben? Helemaal niet met de pastoor
over de diefstal van de mispels hebben gesproken ? En dan ? Later, als het
toch uitkwam, en het moest immers uitkomen ! Plotseling brak Merijntjes
spanning in een onbedaarlijk schreien, met gierende uithalen, schokkende
snikken en een stroom van tranen. Zijn opgekropte zenuwen hadden hem
overweldigd. Hij duwde de vuisten in zijn ogen en stond daar als een toonbeeld van alle menselijke ellende en narigheid.
De pastoor trok hem tegen zijn knieen en streelde zacht het gebogen,
schokkende hoofdje.
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`Wad' is 't nou ? Motte doar nou om schreeuwe ? Allee - kom oan, wa'
doet er toch op ?'
En al schokkend en hikkend bracht Merijntje er met veel moeite uit:
"k 'Em d'r toch zo'n spijt van, meneer pestoor!'
Zachtjes lachend vroeg deze : ' Spijt ?-Da' ge misdiender meugt woore ?'
Neee, meneer pestoor, da' nie - moar van de mipsels.'
En toen deed de oude pastoor, alsof hem in eens iets inviel, en zei:
`Oach, joa, da's woar ok - die mipsels - doar motte me 't soamen ok nog
over 'emme! Zijn 't er veul ?'
Ten maandje vol,' antwoordde Merijntje kleintjes, toch wat bijkomend onder vriendelijk gebleven toon van meneer pastoors stem.
`Nou, da's dan prachtig,' riep deze blij. 'Want ik lus gere mipsels,
Merijntje, een ik yin 'et kollesoal vriendelijk van jou een van Arjoane, da'
ge ze vor me geplukt 'ed, 'orre. Ge mot dan moar tegen jullien Arjoan
zege, dat ie ze strak, a't doonker is, noar de pasterij mot komme brenge.
Een goa dan nou moar noar de kiister, een vroagt of-t-ie je gaauw 't
Latijn wilt lere. A' tenminste je voader een je moeder 'et goed vinne.'
En voor Merijntje recht wist, wat er met hem gebeurde, stond hij weer
op straat met een grote peer in zijn handen, en een gevoel of hij vliegen
kon. Zo'n afloop had hij allerminst kunnen verwachten ! Wat had je toch
een goeie, lieve mensen op de wereld ! En wat was hij slecht, doortrapt
slecht geweest om zo'n heilige, lieve man als de pastoor was, te bestelen!
Maar dat zou hem niet meer gebeuren, van nu of was het uit met de zonde,
finaal uit!
In een ren stoofhij door naar huis, pakte zijn moeder bij haar schort, en
riep, dansende van vreugde : "k Woor misdiender, moeder ! 'k Woor misdiender - misdiender !'
En heel het huis liep vol vreugde over de eer, die het te beurt viel, nu
Merijntje voortaan de mis zou dienen! Maar van de mispels sprak Merijntje niet, want hij was hard bang, dat de huisgenoten daar minder gemoedelijk over zouen denken dan de pastoor zelf. Toen hij zijn broer
even later alleen had in het schuurtje, zei hij zacht : `Ge mot de mipsels noar
de pasterij brengen, Arjoan, strak a't doonker is.'
Zijn broer keek hem woedend aan.
"Edde gij 'et verklapt ?' vroeg hij dreigend.
`Meneer pestoor wiest er al alles van,' lichtte Merijntje hem voorzichtig
in. Ten 'ij was-t-er in 't g'eel nie kwoad om. 'IJ lachte - moar 'ij mot ze
trug 'emme.'
Arjaan gromde, boos. Hij vond het een belabberde boodschap, maar
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begreep, dat er niet veel aan te doen viel. Stilletjes sloop hij zodra het donker viel met het mandje in een zak gewikkeld, naar de pastorie. Hij werd
dadelijk bij de pastoor binnengelaten, en daar kreeg hij van de goede man
een uitermate deskundig pak ransel met een Spaans rietje voor zijn strakgespannen broek, en het hinderde de zachtmoedige pastoor volstrekt niet,
dat de delinquent huizenhoog gilde. En toen Arjaan met een brandend
zitvlak en wild van tomeloze wraakzucht weer op straat k wam, ontmoette hij de Kruik, die hem rustig vertelde, dat hij hem alle beentjes in zijn
lijf zou stukslaan, als hij het hart had zijn broertje lastig Le vallen of hem
nog eens in zijn hachelijke avonturen te betrekken.
En Arjaan vond de wereld een ingewikkeld samenstel van gruwelijke
onrechtvaardigheid en alle grote mensen beulen. Er was maar een goed
ding aan de miserabele geschiedenis; zij bleef een geheim tussen de weinige ingewijden.
v
De Kruik was nog maar een korte wijle thuds, toen Merijntje als een wervelwind bij hem binnenviel. De stroper rat bij de tafel en at een stuk
brood. De kleine jongen danste rond hem heen van verrukking en de
tegenstelling met zijn verslagenheid van de vorige avond was zo groot,
dat de Kruik lachen moest of hij wou of niet.
En dadelijk begon Merijntje kraaiend van vreugde: "k Woor misdiender, Kruik ! 'k Woor misdiender ! Bij meneer pestoor ! Da's toch een
goeie meins, 'ee ? ' IJ 'ee-d-in 't g'eel nie kwoad op me gewiest, een 'ij 'ee
gelachen, een oonzen Arjoan, die moes doar strak de mipsels terugbrenge.
Moar die 'eed een pak op z'n koont g'ad, jong, van roakt 'em. 'Ij is
kwoad op mijn, Arjoan, moar ik kan 't nie gebeteren: ik kon 'et nie Langer zwijgen - een nou woor ik misdiender ! Wa' zede doar wel van?'
"t Is kollesoal !' riep de Kruik, hoofdschuddend, van verwonderde verrukking. 'Da-d-ed 'em goed gelapt, Merijntje!'
Maar Merijntje wees die lof beslist terug.
`Ikke nie : gij !' zei hij, en zijn stemmetje werd vleiend van dankbaarheid. 'A' gij niet vor me noar meneer pestoor gegoan was - ik zou 't
nooit van z'n levesdoage gediirreven 'emme. 0, Kruik, ge zij' toch zo
goed vor me gewiest!'
Goort kauwde nadrukkelijk zijn brood en schudde het hoofd.
Maar Merijntje hield vol: "t Is wel woare, Kruik: ge zij' veal goed vor
me gewiest!'
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`Ge mot wa' vor mekoaren over 'emmen,' zei de Kruik verlegen. `Ge
zou toch zeker vor mijn ok wel wa' wille doen, a't nodig was?'
`0 jee, zoveul a'ge moar wilt!' riep de kleine jongen ijverig. 'A..'k misdiender zijn, Kruik, dan za'k nog eens zo 'aard vor je bidden as nou. Een
grootmoeder zee, da' 't gebed van een misdiender vor den outer veul meer
kracht 'eet as van gewone meinse.'
`Nou, tied es oan,' spotte de stroper. 'Dan 'em ik al doadelijk profijt
van m'n goeie doad. Dan motte moar bidde, Merijntje, da'k veul 'oaskes
een patrijzen een gaanze tege kom, 'or!'
"k Zal jou nie vertelle woar a'k vor bid,' zei Merijntje met een strak
mondje. Iillijke spotter a'ge zijt.'
`Doe de deur moar liever es ope,' glimlachte de Kruik. 'Poi stoat er
voor te kraauwe.'
Merijntje liet de hond binnen, viel hem aanstonds om de hals, rolde
met hem over de vloer en ging toen bovenop hem zitten. Hij drukte Pols
kop achterover, hield hem vast en zei vermanend: `Nou zoet zijn, Polleke,
jonge, want 't boaske woor misdiender. Dad 'adde nie gedocht, 'ee, bandiet ? Misdiender ! Witte wel wat dad is?'
Pol scheen het niet te weten, want hij deed erg onverschillig tegenover
de belangrijke mededeling. Hij worstelde energiek om los te komen en
gooide de nieuwe misdienaar heel' oneerbiedig achterover van zich af.
Waarop hij dadelijk naast zijn baas ging zitten en een vastberaden poot
op diens knie lei, eisend zijn deel van de avondmaaltijd. Merijntje ging bij
de hond op de vloer zitten en streelde het litteken aan zijn schouder, dat
als een blanke voor door de ruigte der bruine haren liep.
"t Is mooi genezen, 'ee, Kruik?' zei hij. 'Dad 'ee meneer Walter moar
nijig gedoan.'
Goort knikte, terwijl zijn blik donker langs bet litteken dwaalde.
Wanneer goan we weer es noar meneer Walter toe?' vroeg de kleine
jongen verlangend.
`Zo gaauw a'ge wilt,' antwoordde de Kruik verstrooid. Tommede
week 'n woensdag ?'
`Joa, da's goed,' stemde Merijntje toe. Dan voegde hij er met een gewichtig gezicht achter: `A'k teminste gin Latijn mot lere bij de kiister.'
Goort streek over zijn snor om zijn glimlach te verbergen, en vroeg :
`Da's zeker wel doanig moeielijk, Latijn?'
`Nou! of da' ! Nie zo'n bietje ! Moar ik ken d'r al wa' van, 'oor moar: in
seculoa seculorem, oame - een: et com spirete tuo -.'
`Een wa' betekent da' nou? En kom spiekert de deur toe?'
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`Oach, gij, zot!' riep Merijntje verstoord. ‘Gij 'ou me moar vor den
oap ! Moar 't zal je d'r nog es noar vergoan, manneke!'
Ten wa' beteken 'et dan we] ?' hield de Kruik aan, plagend.
Dat wist Merijntje ook niet, maar hij zou dat tegenover zo'n goddeloze
spotter niet graag toegegeven hebben, en dus zei hij rechtvaardig : `Gij
deinkt toch zeker nie, da'k dad oan jou vertelle zal? 'k Zag nog Hever!'
De stroper trok een boetvaardig gezicht, maar het strenge Merijntje
het zich niet vermurwen. Hij stond van de grond op en zei : Ten nou
goan 'k moar es op 'uis oan, aanders krij'k nog schrobbes.'
Ten misdiender mot zó leve, dat ie nooit staandjes verdient,' waarschuwde Goort met een ernstig gezicht. `boar motte wel om deinke,
Merijntje.'
`Dad' oefde mijn nie te vertelle, da' weet ik al lang,' zei Merijntje wijs.
`Nou, allee, de goeie, Kruik, een da' ge bedaankt zijt, da' witt'ee?'
En in een plotselinge opwelling van dankbaarheid pakte hij Goorts arm,
drukte die tegen zijn Wang, en jubelde: '0, jongen, ik zijn toch zo blij !'
Wat ruw schoof de stroper hem opzij en bromde onwillig : `Joa joa, da'
weet ik nou al. Pas moar op, da' ge nou weer niet in de labberente komt,
want ik kan je nie overal nit 'ellepe. Wel te ruste!'
`Sloap -wel,' gaf Merijntje- met een laatste stralende bhk op zijn weldoener terug. Dan liep hij door de stille, donkere dorpsstraat en hij voelde
zich zo licht alsof hij zweefde. Hij wist nu zó zeker, dat hij zijn laatste
zonde bedreven had. Van nu of aan wilde hij altijd met Onze-Lieve-Heer
in vrede leven. Hij had toch eigenlijk alles, wat je maar op de wereld verlangen kunt, en als je zo elke morgen vlak bij het altaar deelnam,aan het
heilig offer, dan had de duivel ook geen vat op je natuurlijk. Dan moest
je wel altijd doen wat goed was, want je stond onder bijzondere bescherming van de heiligen, en van God zelf. En wat zouen ze d'r allemaal wel
van zeggen? De kameraadjes, en de meester ? En meneer Walter en Oons
Lievrouwke? Misdienaar! Daar moest je zo licht niet over denken! Wat
een zeldzaam geluk was hem daar te beurt gevallen. En dat nog wel vlak
op zo'n verschrikkelijke zonde! Maar hij had een oprecht berouw gehad,
dat moest je er wel bij bedenken, en meneer pastoor had geleerd dat God
in zo'n geval goe-der-tie-ren was. Nou, dat was dan deze keer toch ook
wel zonneklaar gebleken.
Blakend van braafheid kwam Merijntje thuis.
Z'n vader, die in deze najaarstijd borstels maakte, zat in de hoek bij het
raam onder de lamp, sopte bosjes varkenshaar in een pan kokende pek, en
duwde ze dan vlug en handig in de gaatjes van het borstelblok. Een krin93

getje buurters zat rond hem, rokend als schoorstenen, en druk redekavelend.
Toen Merijntje binnenkwam wendden de gezichten zich naar hem om,
.en ouwe buurman Boluit, die ze Bluut noemden, en die een onvermoeide
grappenmaker was, riep hartelijk: `Aha — doar 'emme-n-oons nieuw misdiendertje. Preficiat, Merijntje !'
En ze zeien er allemaal wat van, en wensten hem geluk en prezen hem,
en de kleine jongen was in de zevende hemel van gelukzaligheid. Maar
z'n moeder maakte er een eind aan, zeggend: Nou, 'ouwe jullie je moonde nou moar. Ge zou 'et manneke nog 'ooveerdig moake mee al je geprijs.
Kom, Merijntje rap noar bed!'
En zonder een woord tegen te pruttelen, gehoorzaam zoals een misdienaar betaamt, kleedde Merijntje zich zoetjes uit, zei, geknield voor een
stoel, zijn avondgebedje, wenste braaf welterusten, en kroop in de bedstee bij zijn twee jongere broertjes, die slaperig mopperden, dat hij natuurlijk weer al het dek naar zich toe haalde. Doch dat was vuige laster,
want edelmoedig stelde Merijntje zich tevreden met een hoek van de
wollen deken, zo, dat hij eigenlijk onvoldoende dek had. Maar SinteMartijn, z'n patroon, had wel de helft van zijn mantel uit barmhartigheid
aan een bedelaar gegeven.
Hij ging op zijn rug liggen om met dichte ogen te kijken naar de lichte
wemelende figuren, die je purper en paars over een zwartfluwelen achtergrond zag draaien, als je je oogleden stijf opeenkneep. Prachtig was
dat en je viel er gauw bij in slaap. Maar deze avond bleef de slaap ver van.
Merijntjes ogen. Hij was veel te opgewonden, en zoveel verschillende gedachten wriemelden door zijn snelwerkende hersentjes. Wat later begon
hij toen onwillekeurig te luisteren naar het gesprek van zijn vader met de
mannen, die zaten te buurten, en achter zijn gesloten oogleden zag hij
toen telkens duidelijk de figuur van de man of de vrouw, die sprak, zo
duidelijk alsof ze op een plaatje stonden. Dat was een nieuwe uitvinding,
en hij hoorde maar bijwijlen klanken, die betekenis voor hem hadden,
tot hij ineens fel begon te luisteren: ze spraken over zijn vriend, de Kruik.
VI

"t Is zo ginne slechte vent!' hoorde Merijntje zijn vader zeggen. `A'ge
'oort' 'oe a-t-ie mee oons Merijntjen omgoat, dan motte zege, dat ie zo
beroerd the zijn kan a-t-ie lekt. 'IJ is wa' vremd, een dat ie z'n Poase
the ouwt, da's the zoa"t oort, moar alla — zo zijn d'r genog in de grote
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stejen een da' zijn toch the ammoal rovers een dieven een slechte meinse.'
`Da's wel woar!' viel grootmoeders scherpe stem vinnig in.
`Een de poater mee de missie 'ee-g-et zelf gezeed,' hield vader vol. 'Een
meins mag nie oordele. Witte gij, wad Oonze Lieven 'eer mee alle meinse
precies voor 'eet?'
`Ik weet, dad een meins z'n plichte mot woarneme,' bitste de oude
vrouw. _Ten die da' the doet, die is verlore. Zo is 't mijn altij geleerd,
een doar 'ou ik m'n eigen oan.'
`In elk geval,' vond de oude Boluit, "t is moar een oarige kwikmedril.
'IJ ken gin God of gebod, een 'ij goa z'n gang maor, net of 'eel de wereld
vor 'urn alleen geschoapen is.'
`Wij warreken ammoal a-d-oons noaie kroake,' viel Toontje de kleermaker jaloers uit, '66n diee slampaamper dalk moar deur de polder een
over 'et woater, een komd oan de kost zoonder een poot uit te steke. 't Is
gaddommen een schaande, da' zeeg ik !'
`Stropen is gin stele,' verdedigde Gijzen. `A-t-er bij mijn op de meet een
'oas zit, een ik kan'm in m'n kleviere krijge, loat ik 'em ok the lopen,
een gij ok nie.'
`Da's wad aanders,' kefte de kleermaker. 'Maar om d'r van te leve,
doar 'em ik 'et over. Ge mot moar es oan die lange grensjoager vrogen,
'oe die d'r over deinkt.'
`Die zoekt 'em om Joanekeee,' zei Gijzen stug. `Da' wit ommes iederendeen. Moar 'ij 'eet 'em doarom nog the,' voegde hij erachter, met stil
leedvermaak.
loat 'm moar oppasse,' oordeelde Boluit. 'Dien '011aander is the van
giestere.'
`Om de klote nie !' juichte Toontje. 'Let es op mijn woorde: de Kruik
brik z'n nek over dien '011aander! Een boom van een vent!'
`Een schoon vrirmmes, die Joanekee,' prees de derde buurman, Thijs
Baks, nadenkend. 'Die is de zoonde weerd!'
`Da' zal de Kruik beter weten as gij,' veronderstelde de kleermaker met
een belust grinniklachje. 'Die zal de zoonde wel gedoan 'emme!'
`Af een toe zoude gaddommen ok stroper wile zijn! A't op zuk wild
goat, kunne ze mijn doalijk roepe vor de klopjacht !' riep Boluit met een
bulderende lach.
`Ik docht a' gij j'w kruit al lang verschoten 'ad,' bespotte Baks de zeventigjarige wellusteling, maar die toonde zich gebelgd en gromde bluffend:
Ikke? Wel manneken, ik geef er jou altij nog vijftig op d'oonderd voor
a' ge wilt!'
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De mannen schaterden en kletsten zich op de knieen van danige pret
om die struise Bluut, die nog vol malligheid zat op zijn zeventigste jaar, en
geen vrouw zonder begerige ogen kon aanzien.
Maar grootmoeder, in haar eerbaarheid beledigd, kraste geergerd : 'Toe,
allee, zotterike, schoamde j'w eigen nie ! Een Bien ouwen bloaskoak ee-get 'oogste woord nog, in plek van oan z'n doodkiest te deinke. Wilderike
zijn de maanskerels, ammoal, een da' blijve z' al z'n leve!'
"t Is moar jammer a' de vriillie d'r zo vies van zijn,' kaatste Bluut, volstrekt niet beschaamd of verlegen, terug. `Een doar komme dan al die
kleine kinnekes vandoan r
`Oach, zwijg toch, ouwe grenspens !' grauwde het spichtige wijfje. `Ge
proat noar a'ge verstaand 'ed.'
`Da' kan,' ruziede de strijdlustige Bluut, aangemoedigd door het vrolijke gelach der anderen, voort. `Moar ik doen noar a'k vuur in m'n doonder 'em, een dad is-t-er nog belange nie uit, Mieke.'
En nog voor de verontwaardigde grootmoeder antwoorden kon, liet
hij langs achteren een daverend, onbetamelijk geluid los, scheurend en
krakend als een kleine donderslag.
`boar 'edde 't gaddommen al,' zei hij luimig, 'de rook sloat er al van
noar buite r
En toen barstte het hele gezelschap los in een onbedaarlijke schater, en
zelfs de boze grootmoeder moest meelachen, haar gekwetste morele gevoelens ten spij t.
En Merijntje lag stiekem te schudden in zijn bed.
`Dian Bluut !' kraaide de kleermaker, naar adem snakkend. `Ge mot
ermee dood! Die woor van z'n leve nie wijzer r
`Da' komd omda'k wijs gebore ben, Toontje Driegdroad,' lachte Boluit,
en schuddebuikte van de pret.
`Moar ge zult zot stareve r voorspelde grootmoeder, snibbig weer.
`Asgodjeblieft,' hoopte Boluit olijk, en knipoogde schelms tegen het
nijdassige oudje, dat zich geergerd afwendde. Even viel er een stilte.
Toen zei Baks, het gesprek weer opnemend: "t Zal mijn toch benieuwe
woar da-d-op uit mot draaie tusse die grensjoager een de Kruik.'
`De Kruik is glad. Z'emmen 'em nog nooit kunne pakke.'
`Z'emmen 'et nog nooit gediirreve, zegt da' liever!'
Viee' week een zoondag 'eet de grensjoager 'em 'eel den dag achter
z'n koont gezete, van 's oches zessen of tot 's middags vier ure toe. 'IJ
'ee-g-et zellef verteld in d'arrebarg van Birres,' vertelde Toontje. "k Zat
erbij een me-n-emme wa' motte lache, want den '011aander was duvels.
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Goort 'ee meer as 'oonderd strikken in den omtrek stoan, in 't veld, leinst
de Vliet een op de giirre. De grensjoager is 'em stillekes achternoar gekrope, een 'ij docht a-t-ie 'et zo dee, da' de Kruik 'em nie in de goate kon
krijge. Moar die 'ad 'em doalijk in de laamp, een 'ij 'ee gin striksken oangeroakt, al zat er ok een 'oas in. 'IJ keek er zo moar es noar. Een a-t-ie
'onger 'ad, giengt ie tege den dijk zitten een vrat z'n bottrammekes mee
spek. Een de grensjoager 'ad er nie op gerekend 'at zo lang dure zou: 'ij
'ad gin bottramme meegenomen een 'ij vloog op 't lest bekaant tege de
locht op van den 'onger, moar 'ij wou z'n eige nie laote zien, 'ee, weggoan dorf ie ok nie, want 'ij 'oopte toch nog dat ie de Kruik vast zou
krijge. Moar gin kaans, 'or! Tot 's achtermiddes toe 'ee die verdijde
Goort 'em oan de proat g'ouwe vor niks. Gadsamme wa' vloekte diee
meins. 'IJ 'eet de Kruik verweinst tot in 't diepste puntje van d'el ! 'IJ 'ad
'em niks kunnen moake, want iederendeen mag gerust noar strikke kijke,
'ee, da's nie verboje!'
Er was een ingehouden, maar grote pret om de streek, die de stroper de
Hollander gespeeld had. Als altijd was het landvolk heimelijk op de hand
van de wilddief tegenover de gewapende macht en bewonderde graag de
handigheid waarmee hij de veldwachter een loer gedraaid had.
`Toch mag-t-ie wel oppasse, de Kruik,' zei Baks. 'Die grensjoager 'eed
een groten 'oat tegen 'em om die meidezoak, een 't lijke mijn net een
bloed'oond, dieen 'eelen '011aander : wat ie eenmoal vast 'eet, boat ie nie
meer los. Ge zul zien, dat ie Goorden 'et kot indraait.'
`Of z'n eige 't graf in,' voorspelde Boluit somber. 'De Kruik goad
ieveraans nie vor achteruit.'
`Nou, zo'n voart zal 't wel nie lope,' suste Merijntjes vader, kletste z'n
pruim in de schotel met zaagsel naast z'n stoel en stond, zich uitrekkend,
op. Ten nou goan me moar es in de pluime. Morgen is 't weer vroeg dag.'
De buurters braken op. Gijzen en z'n vrouw, samen gebleven, spraken
wat trage, slaperige woorden. Dan murmelde het gemompel op van het
werktuiglijk afgeprevelde rozenhoedje, donkey de mannenstern, lichter de
antwoordende stem van de vrouw. Toen ging de lamp uit en het werd
met eenmaal aardedonker en onwezenlijk stil in huis.
Merijntje lag klaar wakker en staarde recht voor zich uit in bet peilloze
zwart. Zijn hoofd gloeide en zijn handen waren ijskoud boven op het dek.
Uit het maar halfbegrepen gesprek was hem een ding duidelijk bijgebleven: dat zijn vriend bedreigd werd door een groot gevaar. Vreselijke
dingen hingen de Kruik boven het hoofd. Van 't kot hadden ze gesproken
en van 't graf. En hij had al eenmaal gezien, hoe de grensjager en Goort
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tegenover elkander stonden, en met welke ogen ze mekaar aankeken.
Poi was er bijna om koud geweest. En had de Kruik toen al niet gedreigd,
dat hij de Hollander de nek zou breken ? Maar die was veel groter dan
Goort, en hij was van de politie. En hoe konden twee zulke grote kerels
kwaad op mekaar zijn om zo'n meid als die Janekee? Wat kon hun die
meid schelen ? Waarom lieten ze zich opstoken door die meid ? Het was
heel raadselachtig voor Merijntje en hij vond geen oplossing, want het
vraagstuk van de invloed der `meiden' in het leven van de mannen was
voor hem zelf nog niet tot een vraagstuk gerijpt. Maar in zijn levendige
fantasie wisselden de schrikbeelden elkaar of met ontstellende snelheid.
Tot hij zich herinnerde, dat hij binnenkort misdienaar zou zijn. Dan zou
zijn gebed immers heel veel invloed gaan krijgen, en de hoop sloop in
zijn verschrikt gemoed, dat hij alle dreigende onheilen nog bijtijds zou
kunnen bezweren. Zijn vriend, die goed was - en wie wist beter dan
Merijntje hoe goed de Kruik was! - mocht niet ongelukkig worden door
de gemene streken van een paar slechte, onbegrijpelijke mensen!
En om geen tijd te verliezen, vouwde Merijntje de handen en begon te
bidden voor zijn vriend: dat ie weer braaf mocht worden en dat hij zou
mogen worden bewaard voor kwaad en ongeluk - het ene onzevader
na het andere. Maar veel werden het er niet, want, berustigd door het bidden, sliep de kleine jongen, oververmoeid, spoedig in.
VIERDE HOOFDSTUK
I
Met het verlopen van de herfst werd de heimelijke strijd tussen de Kruik
en de rijksveldwachter, die zijn bevoorrechte medeminnaar was en bleef,
steeds grimmiger. Heel het dorp volgde het voor de menigte enkel komische conflict met belangstelling en stil vermaak. De sympathie van de
dorpelingen was aan de zijde van de stroper. Want al was Goort niet precies de lieveling van de inwoners, en al had menigeen op onaangename
wijze kennis gemaakt met de onverzoenlijkheid van zijn spoedig gewekte
wrok, tegenover een grensjager, die bovendien een Hollander was, gunde
iedereen hem van harte de overwinning.
De meningen over de afloop van de strijd waren sterk verdeeld. Sommigen, spijtig, gaven de veldwachter een goede kans, al gunden ze hem
die niet: de sterke hand won het immers altijd, en speciaal deze hardnek98

kige krachtkerel moest op den duur de overhand behalen op de vermetele wilddief, hoe slim hij ook zijn mocht. Anderen meenden, dat de
Kruik veel te geslepen was om de grensjager ook maar een schijn van
kans te geven, en zij voorspelden weinig goeds voor de brutale Hollander
in geval van een botsing waarbij hij werkelijk de hand aan hem zou willen leggen. En inmiddels werden de verschillende fasen van de stomme
strijd met ongewone drift besproken en wachtte ieder vol spanning op
het laatste nieuwtje. Dat altijd weer verrassend was.
De verwoede grensjager kon moeilijk zwijgen. Telkens liet hij zich
misleiden door de gehuichelde belangstelling van de landbevolking, die
hem handig uithoorde, verontwaardiging voorwendde, en achteraf zich
niet weinig vrolijk maakte over de veldwachter, die onder ijselijke Hollandse vloeken bezwoer, dat hij die ellendige stroper op den duur toch
tussen zijn vingers zou krijgen en hem de kast zou indraaien. Al enkele
keren had hij hem bijna te pakken gehad, maar de sluwe Kruik was hem
toch telkens tussen de grijpgrage vingers doorgeglipt. De verhalen over
die opwindende avonturen gingen van mond tot mond, werden ingewikkelder en fantastischer met elke dag, dat ze ouder werden en deden de populariteit van Goort al meer en meer toenemen. Zelf liet deze zich over
de zaak zelden of nooit uit. Als iemand hem naar de waarheid en de juiste
toedracht van een of ander verhaal vroeg, haalde hij de schouders op,
grijnsde vergenoegd en begon over iets anders te praten. Het was niet
goed te bluffen, zelfs niet tegenover je beste vrienden, en wie kende die
ten slotte nog ? Het beste was, je geheimen voor jezelf te houden. Meeweters waren meepraters, en je verrader sliep nooit.
De grensjager gaf het niet op. Geen teleurstelling, geen lachwekkende
mislukking kon hem van zijn weg terughouden. Met boosaardige hardnekkigheid en onuitputtelijk geduldvervolgde hij zijn listige tegenstander,
werd onafscheidelijk van hem, als zijn schaduw. Hij moest en zou hem
vangen. Eerst omdat hij het Janekee beloofd had, toen, na een paar weinig
roemvolle mislukkingen, omdat het voor hem een erezaak geworden
was. Hij wist maar al te wel, dat er overal rondom gemonkeld werd en
gegrinnikt, en hij begreep, dat zijn prestige als politieman op het spel
stond. Maar die vervloekte vrijbuiter was zo slim als de duivel en kende
de streek zoveel beter dan zijn vijand, dat hij hem altijd weer wist te verschalken. Ontmoedigen evenwel kon hij hem niet.
Op een avond was de veldwachter de stroper nageslopen, toen hij er
zeker van was, dat die met de lichtbak er op uit ging. Buiten het dorp was
er iemand bij de Kruik gekomen en samen waren ze de polder ingegaan,
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de grensjager voorzichtig stappend vlak op hun hielen. Hij hoorde ze
praten met elkaar, heel onschuldige praatjes, en bleefdicht bij hen. 't Was
heel donker weer en algauw liepen ze de velden in, kriskras de polder
door, smalle plankjes over, die brede sloten bebrugden. Later was het
zacht gaan regenen, hadden ze hun pas versneld, en waren nog moeilijker
te volgen. geweest. En ver van huis, toen hij tastend weer een smalle plank
betreden had en er voorzichtig stappend over liep, was de yonder plotseling onder hem weggeschoven, zodat hij met een luide plons en een harde
schreeuw in het ijskoude water duikelde. Natuurlijk had de Kruik hem
afgewacht en de plank onder hem weggetrokken. Iedere keer als hij er
weer aan dacht, werd hij opnieuw razend. Hij had duidehjk iemand horen
lachen, maar toen hij met veel moeite uit de diepe sloot op de kant gekrabbeld was, wist hij niet meer aan welke oever hij zich beyond. Van de
stropers was niets meer te horen of te zien geweest en na veel zoeken en
dwalen was hij, laat in de nacht, tot op het gebeente verkild, ziek en ellendig thuisgekomen, met een verkoudheid voor zes weken als enig resultaat van zijn dienstijver. En de Kruik met zijn maat hadden in de felle
straling van hun sterke lantaren die nacht minstens een dozijn hazen het
levenslicht uitgeblazen.
Een ander maal volgde hij de stroper overdag, sluipend door greppels
en achter met hakhout bezette waliekanten, om hem te betrappen als hij
schoot. Hoewel ogenschijnlijk de Kruik niet eens een geweer bij zich had.
Maar er werd verteld, dat deze aartswilddiefeen opvouwbaar geweer bezat, en bovendien nog een paar geweren in het veld en het bos op geheime plaatsen verstopt hield. Urenlang hield de veldwachter de stroper in
't oog, zonder dat er iets gebeurde, dat ook maar verdenking wekken kon.
Toen, even, leek de Kruik als door de aarde verzwolgen. Zenuwachtig
liep de grensjager rond het eikenbosje, waarin zijn vijand verdwenen
was. Daar hoorde hij op korte afstand een schot vallen, en stond een voile
minuut sprakeloos van verbazing en schrik. Dan rende hij op het geluid
af, en vond de Kruik in de rand hakhout zitten, rustig kauwend op een
takj e.
"Ei, grensjoager, zijde gij Boar ?' vroeg hij spotachtig. 'Dan 'edde gij
zeker geschote ? Ik docht al, dat er weer zo'n gadverse stroper oan de
gang was.'
De veldwachter, die er prat op ging, dat hij moeihjk te overbluffen
was, had hem aangezien met half open mond, secondenlang, tot de
Kruik was uitgebarsten in een ruwe schaterlach en hem gevraagd had :
Wat doet er op man? Zijde soms geroakt ?'
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Woedend had de grensjager toen teruggesnauwd, dat de stroper blijven zou waar hij was, tot hij, veldwachter, het geweer gevonden had.
Maar al zijn zoeken was tevergeefs geweest, en de Kruik had hem in een
adem door almaar onbarmhartig zitten uitlachen, en hem de ene spotternij na de andere toegeroepen. De verbouwereerde politieman had hem
moeten laten lopen, en dan later van een boerenarbeider gehoord, dat die
de stroper naar huis had zien gaan met een grote haas onder zijn jas. Telkens was hij teruggegaan naar het bosje, had er alles ondersteboven gekrabd, telkens zonder resultaat. 't Was of er toverij in 't spel was ! En
achter zijn rug hadden de mensen gebruld van het lachen, maar in zijn
gezicht hadden ze meewarig het hoofd geschud en misprijzend gezegd:
"t Is toch gek, 'ee, da' stropersvolk toch!'
Een derde maal had hij gezien, dat de Kruik aan een strik stond te morrelen, en blij, dat hij hem eindelijk op heterdaad betrapt had, was hij op
hem afgestevend. De stroper was er vandoor gegaan en had wel gezorgd
geen enkele maal om te kijken, zodat de veldwachter zijn gezicht niet te
zien kreeg. Het was nogal een langdurige achtervolging geweest, tot hij
zijn man uit het oog verloor in de bosjes dicht bij het huis van Janekees
vader. Na er wat rondom gespied te hebben, was de grensjager er binnengegaan, en had er inderdaad de stroper gevonden, die zat kaart te spelen
met de vader en de broer van Janekee, de jeneverfles op tafel. Toen de
veldwachter binnenkwam werd hij verwelkomd met vrolijk geschreeuw.
`Aaah ! doar 'emme de vierde man ! Nou kumme rikke ! Schuifd' oan,
grensjoager, een schenk j'w eigen es in!'
Maar de grensjager had naar de drie hazen gekeken, die aan een grote
spijker tegen de muur hingen, en gezegd: `Ik wou Goort Perdams wel
vragen met mij mee te gaan.'
Woarnoar toe ?' had de Kruik, natuurgetrouw verwonderd teruggevraagd.
`Naar de burgemeester bijvoorbeeld.'
`Om wa' te doen ?'
`Ik heb gezien, dat je wild uit de strikken haalde en ben je tot hiertoe
gevolgd.'
De kaartspelers keken mekaar aan en begonnen dan tegelijk hard te
lachen.
`Ge zij' benukt, vent! Goort 'eed 'eel de middag 'ier mee de koart zitte
speule. is de deur nie uitgewiest.'
`En die hazen daar ?'
`Die 'em ik giestere van een broodjoager gekocht in de stad,' verzekerI0I

de de broer van Janekee zonder blikken of blozen. `Wij lussen ok wel es
een 'oazepepertjen al zijn we moar arreme klieters.'
"k 'Em een slechten invloed op de grensjoager,' spotlachte Goort. `A'k
zelf nie in 't veld zijn, ziet ie d'r m'n geest dwoale !'
De veldwachter keek hem duister aan.
zijn zeker bereid, je verklaring onder ede te bevestigen ?' vroeg
hij stug.
`Van eiges!' lachte Janekees vader, en alle drie keken ze hem frank en
spottend in zijn gezicht. `Vor de woar'eid meud' ommes grust je viengers
om'oogsteke ?'
De veldwachter knikte, opnieuw moest hij zich verslagen bekennen.
"t Is goed,' zei hij kalm, maar inwendig kokend van drift. 'Het alibi is
in orde. 't Zijn natuurlijk allemaal vuile leugens, maar als alibi is het in
orde. Enfin, mijn beurt komt ook, wacht maar ! Is Janekee niet thuis ?'
`Neeè, die is noar 't darp, , bodschappe doen.'
`Zo - nou, goeiemiddag dan.'
`Wel, da's nou nie mooi, grensjoager, om oons in de steek te loate. Nim
teminsten een borrel!'
Maar de veldwachter was de deur al uit. Toen hij voorbij het raam
kwam, hoorde hij de kerels binnen luidruchtig lachen, en driftig rukte hij
aan de riem van zijn karabijn. Hij dwaalde rond door het veld, woedend.
Toen hij tegen de avond thuiskwam, vond hij aan de klink van de achterdeur een Bode haas hangen, met een briefje aan zijn staart, waarop met
scheve drukletters stond geschreven : De kompelemente van Aaliebie.
Woest om die vermetele bespotting had hij de haas over de heg in het
land gesmeten zoiTer hij vliegen wou en was heel de week ongenaakbaar
geweest voor iedereen. En het dorp had opnieuw stof tot lachen gehad.
Van die dag of heette hij bij iedereen: `Oalibi, den '011aander.'
Van zijn kant treiterde de grensjager de stroper zoveel hij kon door
zondags met Janekee naar het dorp te komen en de herbergen te bezoeken, waar beiden zich spottend en minachtend uitlieten over dat galgeaas, die gluiper van een Kruik, die toekomstige gast van hotel 'De Houten
Lepel'.
Janekee was blijkbaar helemaal in de macht van haar trotse liefde voor
de struise, blonde Hollander gevangen en deed al wat hij wou in een
soort uittartende hoogmoed tegenover haar dorpsgenoten. Langzaam
wandelden zij voorbij het huisje van Goort, arm in arm, wat in die streek
vrijwel voor onwelvoeglijk gold. Opzettelijk bleven zij voor zijn raam
staan praten en vrij den in schemeravond tegen de dijk gezeten, dicht bij
102

het dorp, zo dat er schande van gesproken werd door alle weldenkenden,
en die waren niet zeldzaam in de gemeente. Zo moest de Kruik het ook
wel horen, en de sombere woede vrat dieper in zijn gekwetst en vernederd hart.
Eens op een zondagmiddag toen de grensjager en Janekee Merijntje
zagen, die met een paar andere jongetjes paardje speelde, riepen ze hem
bij zich. Janekee gaf hem een hand vol zuurballen, beiden praatten vriendelijk met hem, en ten slotte had de grensjager gezegd: 'Kleine jongens
gaan niet om met stropers en slechte zwervers, als ze braaf zijn, weet je
dat wel, Merijntje ?'
En Janekee had erbij gevoegd : `Ge mot dice lillijke gemene vent loate
lope, Merijntje. Schoamde j'w eige nie om mee zo'n verdijden broeskoeker roond te dalleke ?'
Maar Merijntje had ernstig het hoofd geschud en vastbesloten geantwoord :
da' doen 'k nie. 'k 'Ouwe vuls te veul van de Kruik !'
Toen hij het later zijn vriend vertelde, hid die eerst de steel van zijn
pijp stukgebeten en hem erg vreemd aangezien, niet bijna dichtgeknepen,
flikkerende ogen, en daarop was hij gaan lachen, had Merijntje aan zijn
schouders zachtjes heen en weer geschud, zeggend: ` Gij kun tenminste
tege de verleijing !'
Maar Merijntje had gedacht aan de inblazingen van Joosje Pek, en
stilletjes gezucht, overtuigd, dat wat dat betrof hij niet bescheiden genoeg
zijn kon.
II

Merijntje kende nu al bijna al het Latijn van de mis van buiten, voor zover het de responsies van de misdienaar betrof. Het was schrikbarend
moeilijk, maar hij had zich tot het uiterste ingespannen en zijn vlug
hoofdje had de vreemde klanken, die volstrekt betekenisloos voor hem
waren en bleven (want als de koster die betekenis al kende, dan hield hij
ze toch hardnekkig voor Merijntje verborgen), spoedig opgenomen en
ze vloeiden uit zijn eerbiedig mondje naar buiten als een waterval. Dat hij
niet wist wat de vreemde woorden betekenden, maakte de zaak voor hem
enkel geheimzinniger en aantrekkelijker.
Uren zat hij in het lage achterhuis van Suus Bedaf, de koster, die ook
kleermaker, barbier en kaarsenmaker was en bovendien een winkel had
van kerkboeken, paternosters en heiligenbeeldjes. Merijntje zat in een
hoekje op de lange kleermakerstafel bij het raam, en probeerde zijn benen
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even los en gemakkelijk onder zich te kruisen als hij het zijn leermeester
zag doen. Rondom lagen de vele interessante, prettige dingen, die de
kleermaker voor zijn werk gebruikte: de grote en kleine scharen, klossen
garen, platte stukjes vet krijt, de geweldige persbout, dotjes groezelig
geworden was, waar de draden mee glad gemaakt werden, dozen vol
heerlijk gevarieerde knopen, lapjes en vodjes en vezels van versneden
stoffen, de geheimzinnige knoopsgatenschaar, kloentjes rijgdraad en nog
een hoop andere dingen meer, die Merijntje allemaal belangwekkend
vond en waar hij zijn nieuwsgierige vingertj es, aarzelend of het wel mocht,
zo graag over liet spelen. En onderwijl keek hij naar de kleermaker, die
ijverig bezig was met een jas of een broek van stijve stof voor een of andere boerenklant, die een bombazijnen of mollevellen pak besteld had,
en hij snoof de eigenaardige geur van het nieuwe goed met welbehagen
in.
Maar het kaarsenmaken vond Merijntje het mooiste nog. Eerst het
kneden van de ronde schijven hagelwitte was, die in een pannetje warm
water op de buis van de kachel werden week gemaakt. Dan het rollen met een glad handplankje over de blinkende kleermakerstafel, het
inbrengen van de pit, en het gat voor de pin van de kandelaar. En soms
als het een heel dure offerkaars was voor een grote gunstvraag, het versieren met de goudpapieren bloemen en bladen en stengels, met bonte
plaatjes, waar engeltjes en heiligen en kindjes Jezus op stonden, heel
rondom de dikke witte kaars. Dat waren kunstwerken en het was een
zeldzaam genot ernaar te kijken. En onderwijl moest Merijntje dan toch
goed opletten en de Latijnse responsies nazeggen en nazeggen, herhalen
en herhalen, net zolang tot ze zonder aarzelen of haperen van zijn gewende lippen vielen. En als dan buiten de lucht donker was, de herfstwind
grote druppels regen tegen de vensters joeg, en een vale schemering de
hoeken verdonkerde, dan werd alles zo heerlijk, dat Merijntje wel gewild had, dat het nooit zou ophouden zo te zijn.
Zo'n van alle genietingen verzadigde middag was het ook nu, en
Merijntje bedacht met weemoed, dat het spoedig voorbij zou zijn, want
als hij de hele mis vlot uit zijn hoofd kende, zou hij hier niet meer weerom
komen. Hij zat in zijn gewone hoekje en speelde met een paar stukjes
oude waskaars, die hij aan elkaar vast trachtte te knijpen. En onderwijl
antwoordde hij werktuiglijk op de Latijnse pastoorszinnen, die zijn leermeester vlug en onduidelijk afraffelde: 'Dominus vobiscum.'
`Et cum spiritu tuo,' antwoordde Merijntje.
`Per omnia saecula saeculorum.'
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`Amen.'
`he, missa est.'
`Deo gratias.'
Ten zeg nou de "Suscipiat" nog es op, Merijntje.'
En Merijntje, zonder zich een keer te vergissen, ratekle: `Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem, et gloriam nominis sui, ad
utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae suae sanctae.'
Glimlachend leunde de vrouw van de koster over de tafel en zei bewonderend: "IJ 'ee-g-et toch meroakels rap geleerd, 'ee Suus? 't Is een
woonder, zo'n wijs manneken a'da' Merijntjen is!'
`Joa joa,' prees de koster mee, `Merijntjen 'eed een kopke! Witte nog
wel, Aant, wad een dol a'k g'ad 'em om 'et Fraansken 'Oageners oan z'n
loomp verstaand te brengen ?'
Nour riep Ant. 'Wel, wel, wad een dikkop was da' toch ! Een zonder
'oaperen of foute moaken 'eet ie 't nooit gekunne. Meneer pestoor 'eed
wad op 'm gesakkerd. leder ogenblik was-t-ie d'r weer neffe.'
Ten nou ziengt ie op 't koor,' gierde koster, `moar ge mot ermee dood!
Soms wit ie in 't g'eel nie, wat ie zienge mot een dan moakt ie d'r moar
wa' van. Die vlak bij 'em stoan scheure soms van 't lache. Ge zoudt er
van goan lope!'
`Zo'n loomperik toch!' riep de vrouw. `Moar da' zal Merijntjes nie
gebeuren, 'or, wa' gij manneke?'
Merijntje sloeg bescheiden zijn ogen neer, maar inwendig was hij geweldig trots, want deze twee mensen konden het weten : alle misdienaars
kregen hier hun opleiding.
`Ik doen wa'k kan,' zei hij, een beetje verlegen.
` Gij zuld' een goei misdiendertje woore,' voorspelde de koster en toen
zei Ant onverwachts : `Moar dan zulde toch je kammeroads een bietje
beter motte keure, Merijntj e.'
Merijntje keek beduusd naar haar op. Hij kreeg een kleur van schaamte
al wist hij volstrekt niet waarvoor hij zich zo moest schamen.
loa,' zei hij aarzelend, zoekend naar haar bedoeling.
`Allee, toe gij,' kwam de koster ontevreden tussenbeide. `Wa' kwoad
stikt doar nou vor zo'n onnozel manneken in?'
Maar Ant, de kostersvrouw, trok haar lippen spits en zei fanatiek: 'Al
wad iets mee de kerk uit te stoan 'eet, mot ziirrege, dat er niks op 'm te
zege valt. Ik vin een stroper een een vechtersboas gin omgang vor een
misdiender, nou witte 't.'
Ja, nou wist Merijntje, dat ze hem van zijn vriend wilde scheiden. En
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ineens, voor het eerst in al die gelukkige weken, leek zijn aanstaande
waardigheid hem minder begeerlijk. Hij had wel altijd de grote verantwoordelijkheid van een misdienaar heel zwaar gevoeld, maar deze consequentie was hem nooit ingevallen. Niet meer omgaan met de Kruik,
die zo goed voor hem geweest was ? En waar hij zoveel van hield ? En waar
hij zo trots op was? Snel ging hij in zijn gedachten die hele vriendschap
na, maar hij vond niets, dat slecht genoemd kon worden. De Kruik had
hem nooit tot slechte dingen aangezet. En wat stug antwoordde hij : 'De
Kruik is 'eemoal nie slecht. 'IJ is goed, een 'ij 'eed 'eel veul vor mijn gedoan. Zoonder de Kruik zou ik meschien nooit misdiender gewoore zijn.'
Verwonderd keken de koster en zijn vrouw hem aan. Ant speurde een
nieuwtje en schielijk vroeg ze : "Oe meende da' ?'
Maar in plaats van te antwoorden, begon Merijntje te huilen.
`Nou, nou,' suste de koster, `g'oeft er nie om te goan schreeuwen, 'or.
Zo aarg 'eet Aant 't nie gemeend. Zegt de Confiteor nog moar es op.'
Hij wenkte zijn snibbige vrouw, dat ze zwijgen zou, en Merijntje, met
zijn mouw de tranen van zijn wangen vegend, begon, eerst nog stotterend
van het snikken, maar algauw met vaster stem : `Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini -'
Heel die lange, geheimzinnige, vreemde Confiteor, die hem de grootste moeite gekost had om te onthouden. Opnieuw prees de koster hem,
omdat hij het zo knap gedaan had, en Merijntje voelde zich wat minder
gedrukt.
Daarop begon Ant dadelijk weer te vragen: `Schiet de Kruik wel es
'oazen a'ge d'r bij zijt, Merijntje?'
Neee,' zei Merijntje kort, 'nook.'
`Een wa' proate jullie zoal oonder mekoare ?'
Merijntje dacht na, terwijl zijn ogen de teder-strelende bewegingen
volgden van des kosters handen, die een grote waskaars draaiden. Ja waar praatten ze eigenlijk allemaal over? Dat kon je zo maar niet in weinig woorden zeggen.
`Overal zo'n bietjen over,' zei hij vaag, nadenkend.
`Ok over Joanekee6 zeker?'
`Neee, Joanekeee, die ken ik aamper,' antwoordde Merijntje onwillig.
`Een lope jullie dan zo moar altij deur? Goade nooit es erges binne?
Rusten of wa' drienke?'
Weer dacht de kleine ondervraagde na.
`Me zijn es een keer bij Meneer Walter gewiest,' herinnerde hij zich
toen met geestdrift.
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`Meneer Walter? Wie is da' ?'
`0, da's een meneer, die woond 'oan den aanderen kaant van de Vliet.
Da's een stadse meneer, die schrijft boeke. Een 'ii 'eed een 'ele koamer
vol mee boeke - moar - da' zijn eigenlijk gin boeke, ziede.'
Merijntje keek geheimzinnig, zoals ook grote mensen wel doen, als ze de
verrassing van een wonderlijk nieuwtje nog even willen uitstellen om het
des te meer waarde te geven, eer ze het aan de wachtende kinderen openbaren, die al met wijd open ogen en popelend hartje gereed staan, zich te
verbazen.
`Nou - wa' zijn da' dan?' vroeg de koster.
`Da' zijn Gods drome,' antwoordde Merijntje met een vroom stemmetje, en de klank van die woorden gaf hem weer dezelfde diepe, prettige
uitspraak op die middag vol wonderen.
De koster en zijn vrouw keken elkaar verbaasd aan. Toen begon Ant
te lachen en vroeg spottend: Wie 'ee je da' nou weer wijsgemoakt ?'
`Meneer Walter 'ee-g-et zelf gezeed - een 'ij meenden 'et ok,' zei Merijntje, terwijl hij weer een kleur kreeg en 'zich beledigd voelde.
`Oach, ge zij zot, jonge !' oordeelde de kostersvrouw grof, en de koster zelf zei streng : `Da's zeker ok nie veul bezoonders, die meneer Walter
om zukke godslasterienge te zege. Een gij mot zukke dienge zo moar nie
noar proate.'
`Moar 't is woar !' riep Merijntje, wanhopig over hun verkeerd inzicht.
`Ik 'em er een van 'm gekregen, een - een a'ge da' leest, dan begrepte net
a't woar is, wa' meneer Walter d'r van gezeed 'eet - da' 't drome van
Oons Lieven 'eerke zijn !'
`Is 't over 'eiligen of over de kerk ?' vroeg de koster categorisch.
Merijntje dacht aan de fantastische avonturen van de leugenbaron, en
bekende aarzelend: Neee - da' nou net nie.'
`Nou, dan is 't ammoal lasterproat van diee meneer Walter,' besliste
Ant, en haar oordeel klonk zo onherroepelijk, dat Merijntje opnieuw de
tranen in de ogen sprongen. De koster zag het. Hij greep Merijntje onder
de oksels en zette hem op de grond.
`Korn, allee,' zei hij goedig, "t was zeker moar een oarig'edje van meneer Walter, Merijntje. Ge mot zukke diengen ammoal nie zo serieus
opneme.'
En om hem verder van het pijnlijke onderwerp of te leiden, vroeg hij :
`Wild'es een blaauw vlammeke zien ?'
`Asteblieft, kiister !' riep Merijntje haastig, altijd in verwachting van
wonderen.
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`Trekt dan moar es oan m'n vienger,' nodigde de koster met een ernstig
gezicht.
Wat verwonderd greep Merijntje de uitgestoken wijsvinger. Was het
een toverkunstje? Stevig trok hij, en op hetzelfde ogenblik liet de koster
een daverende wind vliegen.
Verschrikt liet Merijntje de vinger los en keek zo onnozel, dat de koster en zijn vrouw schreeuwden van het lachen.
Toen schoot Merijntje ook in een lack en zei: `Nou gij zijd' ok een
mooien 'or!'
schetetrekker a'ge
Neee, gij r weerde de koster gierend af,
doar stoat!'
En hij duwde Merijntje lachend de deur uit, innig verheugd, dat die er
zo prachtig ingevlogen was. De kleine jongen lachte buiten nog even
door, maar werd spoedig ernstig. Want verschillende dingen, die deze
middag gezegd waren lagen hem zwaar op het hart. Daar moest hij eens
ernstig over nadenken, en er met zijn vertrouwden over beraadslagen.
III

De dag vOOr Merijntje zijn nieuwe waardigheid als misdienaar zou aanvaarden, had hij vrij van school, omdat de meester ziek was. Kort na negenen stapte hii al met de Kruik het dorp uit. 't Was een heldere, zonnige
najaarsdag met een teerblauwe lucht en weinige witte wolken, hoog in
gelijke richting wegdrijvend, als grote vogels, die elkaar spelend achtervolgden. De twee kameraden zouden heel de dag wegblijven en langs
meneer Walters huis komen en er op visite gaan. Merijntje voelde zich in
alle zeven hemelen tegelijk en zong uit voile borst.
"Edde zo'n lent in je leve, Merijntje ?' vroeg de Kruik, toen de kleine
zanger, buiten adem, even zweeg.
Nou, da' sprikt ommes van eiges!' riep Merijntje geestdriftig. 'Gin
school, een mee jou de polder in, een noar meneer Walter — een morgenoched —'
`Wel, morgenoched wa' ?'
"Eeee! da' witte net zo goed as ikke. Morgenoched, jongeske ! 'k 'Em
een poar nieuwe petoffeltjes meuge passen, van die lekkere zachte, trijpe
petoffeltjes, net a' de schippers droage. Want vor den outer meuge ze je
nie 'ore goan, 'ee? Een dan de zwarte toog van Jan Kil, die 'eet de vrouw
van de kiister vor mijn vermoakt, een die kaante koor'emmekes ok, 'or.
Al die kleine zwarte knopkes d'r oan, da's mooi. Moar 't is eest wel een
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bietje vremd: net of a'ge vrouwerokken oan 'ed, ze slobbere zo om je
bene .l
`Da's goed om d'r avvast oan te wenne, tegen a'ge -pestoor woort.
Want da' blefde toch van plan, 'ee?'
Merijntje keek zijn vriend eens aan of die soms lachte. Maar het gezicht van de stroper stond volkomen ernstig en gerustgesteld antwoordde
de achterdochtige kleine jongen: `Joa, da's afgeproat - van eiges - moar
dad 'eet de tijd nog. Maar asgodjeblieft goan 'k noar de school noar 't
simmenoarie, een dan woor ik achter mekoare geestelijke.'
Nou, dan kom ik bij jouw eerste mis vast een keer in de kerk kijken
'oe a'ge 't er afbrengt.'
Merijntje dacht na. Toen zei hij : 'Da' konde morgen ok wel es doen,
bij m'n eerste mis as misdiender. Doedet, Kruik? Doedet?'
Goort was een beetje overrompeld. Hij had er bedroefd weinig zin in.
Voorzichtig antwoordde hij : `Doar mot ik nog es over deinke. 'k Weet
nie of a'k wel tijd 'em.'
`Near riep Merijntje, die van het denken der grote mensen geen betrouwbare indruk gekregen had, `d'r over deinke motte nie. Ge mot zege
joa ! 'Ee, toe, Kruik, doeget nou - beloof 'et nou ! Kong nou morgenoched
in de kerk !'
Nou, allee dan moar,' stemde de stroper met een komieke zucht toe.
`Morgenoched za'k es komme kijken of a'ge 't flienk doet!'
`Da' zulde 's zien, man !' j ubelde Merijntje. `Ik mag mee de bellekes
rienkelen een 't kleedjen overdroage - 't misboek is nou nog te zwoar vor
me, ziede, da' kom loater, a'k staarker zijn!'
`Dan moar veul bottramme mee spek eten om staark te woore,' ried
Goort, en Merijntje knikte ernstig.
Hij was diep gelukkig, dat hij zijn vriend overgehaald had naar de kerk
te koro,en. Een tijd lang liep hij naast hem zonder te spreken. Hij was er
stilletjes van overtuigd, dat eindelijk zijn gebeden voor de bekering van
zijn vriend begonnen te werken. Het verwonderde hem trouwens niets,
want hij had met vol vertrouwen en veel vuur aldoor maar weer om deze
gunst gevraagd en hij had geleerd, dat wie volhardt in vertrouwend vragen, ook eindelijk krijgt: vraagt en u zal gegeven worden, klopt en u zal
worden opengedaan. Zo moest de Kruik dan ten slotte wel bezwij ken voor
de kracht der genade, die Merijntje zo vol liefde en geloof over hem afbad. Maar hij was een listig missionarisje! Hij wachtte er zich wel voor,
iets van deze hoopvolle overwegingen aan zijn vriend te zeggen. Misschien
zou die zich juist schrap zetten en de andere kant uit trekken, als hij hem
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aan zijn verstand bracht, dat God bezig was hem in de goede richting te
dringen. Als ie maar eerst in de kerk kwam, dan zou de mis hem wel aanpakken en dan moest hij ook de preek van meneer pastoor aanhoren, en
alles bij mekaar zou dat zeker een grote stap zijn naar z'n volledige bekering. En dan zouen al die mensen, die hem nou zo slecht vonden, maar die
geen vinger verroerden om hem beter te maken, eens zien, wat een goeie
kerel de Kruik eigenlijk was! Want Merijntje zag geen ander kwaad in
zijn kameraad dan dit ene : dat hij ongelovig was. Dat was heel erg, maar
eigenlijk was het meer een ongeluk dan een misdaad, en je moest er meelij
mee hebben en niet kwaad erom zijn. Want een ongelovige, die ging
naar de hel en moest daar eeuwig branden. Het was een verschrikkelijke
straf, maar rechtvaardig natuurlijk. Soms brak Merijntje het zweet uit
van benauwdheid als hij zijn vriend aankeek en dacht aan de hete eeuwigheid, die hem wachtte, zo hij niet tijdig tot inkeer kwam. Maar nu was
zijn hartje blij van gelukkig verwachten, want hij was overtuigd, dat de
overwinning over het boze nabij moest zijn : morgen zou de Kruik naar
de kerk komen! En dan moest alles goed worden. Wie weet of ie 't volgend jaar Pasen al niet hield en met een slag al zijn vroegere zonden ongedaan maakte !
Merijntje floot een vrolijk liedje, blij en trots. Want hij kende zich in
alle bescheiden dankbaarheid een niet gering deel toe in de verdiensten
der toekomstige bekering van de Kruik.
Rondom lagen de wijde velden opengeploegd voor de wintertijd.
Grauw en vet blonken de grove kluiten langs de pas geploegde voren.
Hier en daar kleurde nog wat groen van spurrie, of een stukje wei lag
vreemd verdwaald tussen de somberheid van de donkere akkers. De
boerderijen met hun machtige korenschuren. hun stroschelven en hooibergen stonden verloren in de wijde omspanning der velden, geheel
zichtbaar tussen de hoogopgaande, kale bomen. Jets van de eenzaamheid
en het zwijgen des winters lag al over de streek. De bamis met het geweld van de bietenoogst en de suikercampagne was voorbij. Nu kwam
de tijd van bijna werkloos wachten op de lente, de lome winter van het
boerenland.
Stilletjes aan kwam Merijntje onder de invloed van de donkere zwijgzaamheid der opengescheurde velden, zonder het te weten hield hij met
fluiten en neurien op en beende zwijgend naast zijn vriend voort, die zijn
pijp rookte en large tijd doorstapte zonder een woord te spreken of zijn
ogen op te heffen van de grond voor zijn voeten. Moeilijke, duistere gedachten broeiden in zijn zware kop, gedachten aan het enige, wat zijn
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leven vulde, gedachten aan Janekee, en aan de grensjager, die hem uit haar
gunst verdrongen had. Aan de voortdurende, hardnekkige vervolging,
die hem steeds bedreigde met de gevangenis, aan de duivelse drang, die
wrong aan zijn weerstrevende wil, de drang om zich op zijn tegenstander
te werpen en hem met nagels en tanden te verscheuren. Zijn vlees
schreeuwde erger dan ooit naar het bezit van die grove meid uit de polder
en zijn nachten waren vervuld van tergende visoenen, waarin zij hem
verscheen, uitdagend en lokkend, om altijd weer te verdwijnen als hij
naar haar greep. Hij dacht aan de duizend kleine en grote beledigingen,
die zij en de veldwachter hem hadden aangedaan en nog zouden aandoen,
en hij was bang voor de wilde woede van zijn primitieve natuur, voor de
onweerstaanbare macht zijner woeste instincten, die alles in hem omver
zouden stoten en in plotse opperheerschappij een duivel van hem maken,
in staat tot het allerergste.
En Merijntje ging naast hem met zijn kleine dromen van licht en liefde,
met zijn verwarde fantasietjes over een algoede, barmhartige God, over
engelen en duivelen. Met zijn helder zieltje, blij, vol van het geluk zijner
simpele voorstellingen van de dingen des levens. Ze waren al over de
Vliet toen hij eindelijk zei: `Zeeg — Kruik ?'
wa' doet erop ?'
`De Ulster een z'n vrouw zege, da' meneer Walter gelasterd 'eet, toent-ie zee, da' z'n boeke Gods drome warre. Gloofde gij da'?'
De stroper had moeite om uit zijn gedachten los te komen en te begrijpen, wat de kleine jongen hem vroeg. Gods dromen? Gods dromen?
Wat gingen hem Gods dromen aan ? Gods dromen. Ah, ja — die gekke
uitdrukking van meneer Walter ! Hoe dat kleine mannetje toch altijd
over alle dingen liep te prakkizeren. Maar ook nu weer won Merijntjes
dringende helderheid het van de somberte, die door Goorts hoofd en hart
spookte.
Hij glimlachte vaag en antwoordde : `Da's moeielijk om zo moar ineens
te zege, Merijntje. Meneer Walter is een geleerde meins, moar van God
wete misschien de kiister een z'n vrouw wel meer as 'ij.'
Dat was het juist, waar Merijntje ook bang voor was en waarom hij
van zijn vriend zekerheid vroeg.
`De kiister zee, da' meneer Walter zeker niet veul bezoonders is, om
zukke toal uit te sloan,' deelde hij bedrukt mee.
`Da's ouwewijveproat,' stelde Goort aanstonds vast. `Meneer Walter
een z'n vrouw zijn goeie, broave meinsen een die 't anders zeet, lieg 'et.'
Dat deed Merijntje goed. Toch bleef er iets raadselachtigs voor hem.
III

moar, Kruik,' kwam hij na een wijle denken onzeker, `een kaster
een z'n vrouw, die meuge toch nie leugene — die 'ore toch bij de kerk.'
Goort keek op hem neer en lachte en verwonderde zich als zo vaak
vroeger om de gelukkige wereldvreemdheid van dit schrandere kind.
Maar er was niet genoeg eerbied in hem voor wereldvreemdheid, om die
te helpen bestendigen, en dus zei hij spottend : `Doarom net motte ze
liege, Merijntje. De meinse zijn ommes blange nie 'eilig genog vor de
kerk, een dan liege ze moar een potjen om net te doen of ze 't wel zijn.
Moar deuge doet er ginnen ene. De kaster een z'n wijfspreke soame meer
kwoad as all' aandere meinse van 't darp bij mekoare.'
Verschrikt keek Merijntje naar hem op. De Kruik zei het zeker maar
om hem te plagen ? Het mocht immers niet waar zijn ! Maar de Kruik
knikte overtuigend. Toen viel hem een reddende gedachte in. En met een
wijs en superieur gezichtje zei hij : `Moar witte gij wel, dat d'eiligste
meinsen altij 't meeste deur den duvel verzocht wooren om kwoad te
doen ? Die 'emmen 'et meeste moeite van ammoal om broaf te blijve.'
Nou,' lachte de stroper, 'dan motte de kaster een z'n wijf wel oonmeinselijk 'eilig zijn, want ze bezwijken ieder ogenblik vor de verzoeking. Ge mot moar es oan de kastersvrouw vroage, wa' z' altij te zoeken
'eet in den 'of van de woagemoaker a' d' Oavenstar nie thuis is.'
`Wa' dan ?' vroeg Merijntje nieuwsgierig. 'Goa ze bogere ?'
brulde de Kruik. `Ze goat er de verboje vrucht plukke! 'k 'Em 'et
zellef gezien!'
En hij sloeg zich op zijn dij van danige pret, toen Merijntje nadenkend
opmerkte : 'Da's aarg vor een kastersvrouw!'
Maar hij zou zich wel wachten er haar naar te vragen ! En uit dit alles
putte hij slechts deze overtuiging : dat hij toch niet precies alles hoefde te
geloven, wat de koster en zijn vrouw zeiden over andere mensen. Meneer
Walter kon best gelijk hebben, dat boeken Gods dromen waren, en hij
kon best heel veel bijzonders zijn, ondanks de beweringen van de koster.
Merijntje had weer een nieuw bewijs geborgen in zijn arsenaal voor de
waarheid, dat alles moeilijker en ingewikkelder wordt, zodra de duivel
om een of andere reden zich met de dingen gaat bemoeien.
IV

Meneer Walter zat voor een grote tafel te schrijven, toen Merijntje en de
Kruik door een deftig dienstmeisje in 't zwart in de kamer werden gelaten,
die blauw zag van de tabaksrook. Op de tafel lagen een massa bladen
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papier door en over elkaar, allemaal dichtbeschreven met fine lettertjes
en vol krassen en strepen en kringen. Merijntje vond in zijn hart, dat het
er verschrikkelijk slordig uit zag, maar hij zei daar niets van en gaf meneer
Walter braaf een hand. De schrijver leek erg verstrooid. Zijn ogen hadden rode randen en hij zag er bleek en vermoeid uit. Zijn stem klonk veel
minder opgewekt dan bij Merijntjes eerste bezoek.
`De rollen gaas liggen achter,' zei hij tegen de Kruik. `Als je wilt, kun
je nou meteen aan de vergroting van de voliere beginnen.'
jee! de Kruik werkte voor meneer Walter - en daar had die stiekemerd
nog nooit wat van verteld ! En wat zou dat zijn: een voliere? De stroper
ging de kamer uit. Besluiteloos keek Merijntje om zich heen. Waar was
de mooie vrouw? Zou ze er niet zijn? Meneer Walter lachte tegen hem
en zei: `Ge zoek zeker noar Oons Lieviouwke, Merijntje?'
Dadelijk klaarde Merijntjes gezicht op bij het horen van het vertrouwde dialect, en hij antwoordde : `Joa, meneer Walter.'
`Oons Lievrouwken is een bietje ziek, ziede. Joa, g'oefnie to verschrikken, 'or - 't is niks slims. Ge meugt grust noar d'r toegoan. A'ge teminste
wilt.'
Visteblieft, meneer Walter,' zei Merijntje zalig.
`Nou, komt dan moar es mee.'
Hij liep de gang in, een trap op, de kleine jongen op zijn kousen achter
hem aan. Boven deed hij een deur open en riep naar binnen : 'Anne, hier
is bezoek voor je.'
Een ontevreden, stuurse stem antwoordde: `Bezoek? Wie is er dan?'
En Merijntje schrok en voelde zich vreemd verslagen. ZO anders
klonk de stem, zó heel anders dan op die dag, toen hij in extase was geraakt onder de bekoring van dit zangerige wonderlijk strelende vrouwengeluid. Maar meneer Walter duwde hem zacht naar binnen en deed de
deur achter hem dicht. En daar stond hij als verblind in een hoge, ruime
kamer, waar het licht van alle kanten als een bedwelming op hem toestortte. En in het midden van die kamer stond een geweldig groot bed
met glanzende blauwe dekens en daarin lag de mooie vrouw, maar zo
verbijsterend mooi als ze zelfs de eerste maal niet geweest was. De eenvoudige, smaakvolle inrichting van de slaapkamer leek Merijntje iets uit
een sprookje, uit het verhaal over koningen en prinsessen. Haar hoofd
tegen het witte kussen scheen van een wonderbare glans omstraald. Het
blonde haar sprong er overal rond, als goud zo geel en haar ogen waren
zo blauw als de hemel buiten. Op het dek lagen haar blanke armen, bijna
van de schouders of bloot, en in de kanten van het nachthemd rustte haar
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slanke pals, als sneeuw zb wit. Beduusd bleef de kleine jongen in zijn stijve
boerse kleren bij de deur staan en werd zo rood als bloed van verlegenheid en blijdschap. Want hij zag, hoe het gezicht van de mooie vrouw,
dat eerst nors en onvriendelijk stond, verhelderde en weer net werd als het
in zijn herinnering bewaard lag. Dan ging haar rode mond open en zei:
`Wel - daar is Merijntje ! Wil je niet hier komen en me een hand geven,
Merijntje ?'
Nou, dat wou hij maar al te graag ! Aileen was het moeilijk voor zo'n
klein, verlegen dorpsjongetje om door al het licht en de pracht van deze
sprookjeskamer zo maar naar haar toe te lopen. Aarzelend, struikelend
over zijn kousevoetjes kwam hij naderbij en lei een niet zeer zindelijk,
bruin knuistje in haar uitgestoken, warme, zachte hand. Er lag een boek
opengeslagen op de deken en dadelijk was er in Merijntjes verwarde
hoofdje de klare gedachte: een Broom van God.
.
Waarom zeg je niks ?' vroeg de mooie vrouw, en Merijntje beefde van
vreugde, want dat was weer de stem, die hij zo vaak in zijn oren had teruggeroepen, helder als het geklank van kleine klokjes. Verlegen zei hij :
`Zijde veul ziek, juffrouw?'
De mooie vrouw lachte. 'Nee, Merijntje, niet veel. Misschien helemaal
niet. Zo maar wat ontevreden, zie je, wat boos, wat lusteloos. 1k verveelde
me.
. Ten giengde doarom in bed lege?' vroeg Merijntje verbaasd.
la, ik wist er nets beters op,' zuchtte Anne. Weet jij er raad voor,
Merijntje?'
Hij dacht diep na, tervvijl hij haar aldoor aankeek als schouwde hij in
een wonder. Het duurde een heel poosje eer hij antwoordde: lk verveel
m'n eige nooit.'
`Trek die stoel hier bij en kom naast me zitten, dan kun je me vertellen,.
hoe je dat aanlegt om je nooit te vervelen.'
Merijntje gehoorzaamde en toen hij naast het bed zat, met zijn harden
op zijn knieen en dat mooie vrouwenhoofd zo dicht bij hem, voelde hij
zich volmaakt gelukkig. Zijn bruine oogjes glansden en een glimlachje
lichtte over zijn gezicht als een. zonnestraal.
`Nou?' vroeg Anne na een poosje, waarin zij peinzend naar het stralende kindersnoetje had gestaard. `Wat moet ik nou doen om me niet te
vervelen ?'
`Kunde nie mee meneer Walter proate ?'
`Nee, dat gaat niet. Dat is het juist. Meneer Waiter is aan 't werk gegaan en dan heeft hij geen tijd'om met me te praten.'
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"U work nie - 'ij schreef!' zei Merijntje verwonderd.
De mooie vrouw lachte weer.
`Schrijven, dat is voor hem werken,' lichtte zij hem in, `boeken schrijven, zie je?'
moar,' hield Merijntje vol, "ii schreef zo moar op velle papier.
't Was in 't g'eel nie in een boek !'
juist, maar daar wordt dan later een boek van gemakt.'
Ten van Gods drome?'
De mooie vrouw stak haar hand uit en streelde Merijntje over het
hoofd.
`Heb je dat onthouen ?' vroeg ze glimlachend. `Da's knap, Merijntje.'
Merijntje vond er niets aan, maar hij was er nog altijd niet achter, waarom zij zich toch zo hopeloos verveelde.
`Moar is dat dan nie plezaant om noar te kijke?' informeerde hij.
Oons Lievrouwke trok een lelijk gezicht, waar hij eventjes om durfde
lachen.
`Nee, Merijntje,' antwoordde ze met een kinderlijk pruilmondje. `Dat
is helemaal niet amusant. Vroeger heb ik dat, net als jij nu, wel gedacht,
maar het is me lelijk tegengevallen. Als meneer Walter werkt, dan rookt
ie aldoor, en hij houdt de deuren dicht. je mag niks tegen 'em zeggen, en
als je 't toch doet, krijg je geen antwoord of een verkeerd. Soros houdt ie
ineens op en gaat met z'n ogen dicht op de divan liggen, een half uur,
drie kwartier, een uur of nog langer. Maar hij slaapt niet. En dan loopt ie
als een wildeman heen en weer door de kamer met zijn handen in zijn
zakken en dampt als een schoorsteen, tot ie weer voor z'n tafel over z'n
Yellen papier valt en aan 't schrijven vliegt. En soms begint ie ineens verschrikkelijk te vloeken en met zijn vuist op tafel te slaan. En dan verscheurt ie een hele stapel yellen papier, waar ie dagen en dagen aan heeft
zitten zwoegen, en dan begint het lieve leven weer van voren of aan,
wekenlang, maandenlang, tot ie niet meer kan of tot dat het boek of is. En
al die tijd heeft ie haast geen minuutje om met mij te praten. 1k moet altijd
maar alleen bezig zijn. Aan tafel zegt ie meestal geen eens wat. Vind jij het
nou erg, zeg, Merijntje dat ik me dan begin te vervelen en van verveling
in mijn bed kruip?'
nie!'
`11( yin 'et nie mooi van Meneer Walter - in 't
Maar nu schudde Oons Lievrouwke haar blonde krullen en zei zuchtend : `Dat is het niet, Merijntje - Meneer Walter is een schat - och, 't is zo
verschrikkelijk moeilijk !'
Merijntje knikte. Hij was het met haar eens, al wist hij volstrekt niet
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wat zij bedoelde, hij zou het met haar eens geweest zijn, al had ze beweerd
dat de zon niet bestond. De mooie vrouw streelde hem weer over zijn
donkere, dikke haarbos en keek peinzend langs hem heen. Toen vroeg
ze : 'Ken je dat sprookje van het zeemeerminnetje, dat met de prins
trouwde, Merijntje ?'
Neee,' zei Merijntje en begerig voegde hij erachter : 'vertel 'et es?'
En toen vertelde de mooie vrouw hem de droefgeestige geschiedenis
van het kleine zeemeerminnetje, dat in de maneschijn de mooie, mooie
prins gezien had, en door hem gezien was en geen vrede meer had met
het leven onder haar yolk. Zij kwam telkens terug en ze begonnen hoe
langer hoe meer van elkaar te houden. Ze wilden samen trouwen, maar
toen kwam het uit, dat het zeemeerminnetje geen ziel had. De prins zei,
dat hij zo veel van haar houen zou, zo veel, dat ze door hem een ziel
krijgen zou, en eindelijk trouwden ze. Een tijd ging alles goed. Ze waren
gelukkig. Maar na een poos kreeg het zeemeerminnetje heimwee. Heimwee naar de zee met haar wondere paleizen van water en licht, haar bloementuinen van wuivend wier en zeeanemonen, haar scholen wonderlijke
vissen, die voortschietende edelstenen leken, haar meerminnen en zeegoden, die evenals zij zonder ziel voortleefden en elkaar zo goed begrepen. Van de mensen begreep zij niet veel. En ook haar prins leek haar elke
dag vreemder in plaats van meer vertrouwd, al hielden ze ook nog altijd
evenveel van elkaar. Ze verlangde niet eens meer naar een ziel. Ze verlangde maar een ding : terug te keren naar de zee, die haar riep, almaar
riep, met haar dreunende stem, van achter de welving der duinen. Ze
bleef nog een hele poos, want ze hield zoveel van de mooie prins in het
stille, hoge paleis, en ze kon hem zo moeilijk verdriet doen. Maar ze verveelde zich ondraaglijk, en ze verging van heimwee naar de zingende
zee achter de duinen. En op een avond laat is ze weggeslopen uit het paleis en als een witte schaduw gleed ze over het strand. Een visser, die met
zijn boot laat naar huis kwam, heeft haar gezien. Maar van dat ogenblik
of heeft niemand in het statige paleis ooit meer iets vernomen van dat
lieve, kleine zeemeerminnetje : ze was teruggekeerd naar de waterpaleizen
van haar yolk, en treurde daar om de mooie prins, met wie ze niet gelukkig had kunnen worden, en zonder wie het leven haar zo eindeloos zwaar
viel!
Merijntje had stil geluisterd, dadelijk bevangen in de toyer van het
sprookjesverhaal. Hij zuchtte, toen het uit was, spijtig. Na een kort zwijgen vroeg hij : `Een de prins?'
De mooie vrouw keek hem dromerig aan.
'To

`De prins ?' herhaalde zij peinzend. `Dat weet ik niet meer precies. 1k
denk, dat hij wel gauw een vrouw gevonden heeft, die wel een ziel had en
met haar is getrouwd en bij haar het arme zeemeermirmetje helemaal
vergeten heeft.'
Het was een wijle stil.
Toen kwam Merijntj es bevend stemmetje : Woarom schreeuwde nou ?'
`Ik schrei helemaal niet.'
"t Is wel woare – de troane lopen over je koake.'
`Nou – ik huil een beetje uit meelij met die arme prins, die zo alleen
achterbleef.'
`Ik 'em veul meer te doen mee dad 'aarm zeemeerminneke,' zei Merijntje overtuigd.
Vaarom dan?'
`Wel: omda' ze gin ziel 'ad. Da's toch 'et freetste, da' ge j'w eige deinke
kunt !'
`Zo, yin jij dat ?' vroeg de vrouw met iets vijandigs in haar koelere
stem. Vin jij dat ook al? En waarom dan toch?'
`Nou, de ziel is oonstarfelijk,' preekte Merijntje ijverig. 'Een a'ge gin
ziel 'ed, dan kunde nooit zoalig woore !'
En nu begon Oons Lievrouwke ineens te lachen, hard te lachen, hoewel
Merijntje duidelijk zag, dat de tranen over haar wangen drupten. Ze ging
rechtop zitten, trok de kleine jongen naar zich toe, kuste hem op beide
wangen en riep, in een adem door lachend : '0 ! o! Merijntje wat ben jij
een verbazend wijs mannetje ! Je weet niet half hoe wijs je wel bent. Je
hebt me heel wat geleerd, hoor, ik dank je wel!'
En daar zat Merijntje weer verbluft op zijn stoel, rood tot in zijn hals
en lachte onnozel en wist niet waarom. Toen werd er op de deur geklopt
en de meid kwam binnen met een blaadje, waarop twee grote koppen
beschuimde chocola stonden. Tot zijn verbazing was de grootste van de
twee voor Merijntje, en min.utenlang zat hij stil te genieten van de lekkere
drank, die hij nog alleen bij name kende. Toen hij met een zucht van
zaligheid het laatste korreltje sulker en cacao van de bodem opgelikt had,
zei de mooie vrouw: `Zo, Merijntje – ga nou even naar beneden bij
Marie in de keuken of zo. Dan klee ik me aan en ik kom ook naar beneden. En dan gaan we met zijn allen wat eten. Ja ?'
`Da's goed, juffrouw,' zei Merijntje en sprong van zijn stoel op de
grond.
Even hield zij hem nog aan zijn hand tegen: ' En ben ik nog altijd Oons
Lievrouwke, Merijntje?'
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`0 jirre joa!' riep gul de kleine jongen. `Ge zij nog veal mooier as den
eeste keer !'
`Dan is 't goed,' glimlachte zij, en liet hem los.
Merijntje liep naar beneden, verrukt, in allerleiblijde gewaarwordingen
verward. De achterdeur stond open. lib hoorde de Kruik buiten hameren
en liep regelrecht op hem af. Speels sloeg hij de armen achter om Goorts
Icnieen, stak zijn hoofd ertussen door en keek omhoog in het gezicht van
zijn verwonderde vriend.
`Piep ! piep!' riep hij, en rolde om en spartelde in het rune zand.
`Allee, zot jong,' zei de Kruik knorrig, rnaar met een heimelijke lach.
`Wa' mekeerde nou? Toe, stoad op, kleine soaviekloas - ge zit &tinder 't
zaand !'
Merijntje sprang op zijn benen en sloeg lachend het zand van zijn kleren. Toen zag hij de voliere, waar de stroper aan bezig was, en hij kwam
niet uitgeroepen en gevraagd over al die vele kleurige, vlugge vogeltjes,
die zongen en kwieterden en heen en weer schoten door de grote kooi,
als levend geworden lichtstralen.
Aan tafel zaten ze met z'n vijven. De kleine jongen en de Kruik voelden
zich wat gedrukt tegenover het blanke tafellinnen, de blinkende messen
en vorken, de mooie schaaltjes en bordjes. Het meisje at vlug en zwijgend
door. Oons Lievrouwke was stil en laadde telkens nieuwe voorraad op
het bord van Goort en van Merijntje. Meneer Walter was evenmin
spraakzaam. Verstrooid en nerveus plukte hij aan zijn baard, zei of vroeg
van tijd tot tijd iets, maar scheen het weerwoord niet eens meer te verstaan.
Eens vroeg hij vriendelijk aan Merijntje: lieb je de hele Miinchhausen al uitgelezen, Merijntje?'
Maar toen Merijntje geestdriftig zou gaan vertellen, wendde hij zich
meteen om tot de Kruik en vroeg : 'Is de voliere al klaar?'
`Joa, meneer, 'ij is net voor 't ete greed gekomme.'
Meneer Walter keek alweer voor zich, verkruimelde een stukje brood
en stond toen op. Hij streelde zijn vrouw even over de wang en zei: le
neemt me niet kwalijk, he? Ik ga maar weer naar mijn kamer. Tot ziens,'
eindigde hij in 't algemeen, zonder iemand aan te zien, en verdween.
Oons Lievrouwke knikte tegen Merijntje, die wat verschrikt keek,
maar zij had een vreemde, koude blik en het maal verliep in een gedrukte
stemming.
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V

Druk babbelend liep Merijntje naast de Kruik door de velden. Hij knabbelde aan een dikke, rode appel en kwam niet uitgepraat over Oons
Lievrouwke, die zo mooi in haar bed gelegen had en hem zo'n prachtig
sprookje had verteld. Hij vertelde het Goort na, die verstrooid luisterde en
er niet nader op inging.
Vinde 't nie mooi, Kruik ?' vroeg de verteller teleurgesteld.
Trachtig,' betuigde die, maar de kleine doordrijver wou bewijzen van
zijn belangstelling hebben en ging voort: 'De mooie vrouw 'ad 't meeste
te doen mee de prins, een ikke mee 't zeemeerminneke. Een gij, Kruik?'
Ikke ?' vroeg de stroper, die niet helemaal in de situatie was. `Ikke?
joa — net as gij, 'or Merijntje. Ik yin ok, da 't zeemeermirmeken 'et meeste
te bekloage was.'
`Gin woar ?' riep Merijntje triomfantelijk. 'Want die 'ad gin ziel, een
dan zij de van tevoren al verlore.'
Ineens stond hij stil en sloeg zich voor het hOofd.
`Doar 'em ik nou glad vergeten om te vertellen a'k misdiender woor,'
riep hij ontsteld uit. `Loomperik a'k zijn!'
`Da' kunde dan een aandere keer weer es doen,' lachte Goort. `Ge mot
altij niet alles ineens vertelle, dan wit al gaauw niks nieuws meer.'
Maar Merijntje kon het zich niet vergeven, noch begrijpen.
Hoe had ie zó iets kimnen vergeten ? Maar Oons Lievrouwke was ook
dadelijk over jets anders begonnen en had hem helemaal zijn eigen belangen doen vergeten.
Op de Vliet voeren ze wat heen en weer, de Kruik lichtte hier en daar
een fuik, schudde de palingen in zijn visbun en Merijntje was weer alles
vergeten in de vervuldheid van dit nieuwe, en schreeuwde het uit van
verrukte verbazing, als hij een dikke paling kronkelend in de bun zag
verdwijnen. `Zijn al die fuike van jouw, Kruik ?' vroeg hij bewonderend.
`Alle netten, die in 'eel de Vliet stoan, zijn van mijn, net zo goed as van
een aander, want de vis is van gin meins.'
De logica van deze redenering was Merijntje volkomen duidelijk, en
hij deed dus geen hinderlijke vragen meer. De oogst duurde trouwens
niet fang, en spoedig stapten ze weer aan wal, de dijk op, de polder in.
Toen begon Merijntje over meneer Walter, en of de Kruik wel wist,
dat die soms heel raar kon doen. "Oe roar?' vroeg de stroper.
`Nou, roar — oarig, vremd,' lichtte de kleine jongen toe. `Sommetije
zegt ie in gin doagen jets tegen Oons Lievrouwke.'
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`Da's zeker oarig,' gaf de stroper toe. 'Da zoude gij zo lang nie vol'ouwe, deink !'
`Ike the!' riep Merijntje en hij voegde er zuchtend bij : 'Ik wou alle
doage wel tege d'r meuge proate. Wad is ze toch mooi, `ee Kruik ?'
Goort lachte en keek naar het gezicht van zijn kleine makker, dat
straalde van tederheid.
`Gij 'ou veul van meneer Walter z'n vrouw,' zei hij plagend.
`Da's nogal glad!' riep Merijntje. `Gij toch zeker ok? Ge mot ommes
wel veul van d'r 'ouwen of a'ge wilt of nier
`Ik 'ou veul meer van meneer Walter zellef,' treiterde Goort. 'Die stadse
medammekes, da's niks vor mijn.'
`Oach gij !' riep Merijntje verontwaardigd, zoekend naar iets, waarmee
hij zijn oneerbiedige vriend beledigen kon, om Oons Lievrouwke te
wreken. `Gij — gij 'ouw zeker meer van zo'n raauwe meid as Joanekeeen,
'ee? Gij zij zot!'
De Kruik lachte niet meer. Donker keek hij zijn verbaasde kameraadje
in het gezicht. Zijn ogen flikkerden. Moeilijk, met schorre stem zei hij
`Zowa' motte nooit meer tegen me zege, Merijntje. Da' wil ik nie 'one
— 6611 aanders woore me kwoaje vriende.'
Verschrikt keek Merijntje hem in zijn kwaad gezicht. Toen zei hij vergoelijkend: `boar motte nou nie kwoad om woore — ' t is ommes moar
een oarig'edje — een gij 'ed ok lillijks gezeed van de mooie vrouw!'
Maar de boosheid van de Kruik was alweer voorbij. Hij lei zijn zware
hand op de schouder van de kleine jongen en lachte, getroffen door het
komische van de twist.
`Loat oons gin ruzie makers om de vrifflie, Merijntje,' zei hij, 'cloar
schille me toch te veul vor in joare. Da' kunde loater altij nog doen a'ge
groot zijt, mee de jongers, die dan ok groot zijn. Wij zulle moar goeie
vriende blijven een over de wijve nie meer proate.'
Merijntje vond eigenlijk het woord wijfvoor de mooie vrouw weer wel
wat beledigend, maar hij wou niet opnieuw de ruzie gaande maken, en
knikte dus maar zwijgend. Zo liepen ze dan geruime tijd voort, en spraken niet en verwijderden zich meer en meer van het dorp. Eindelijk
vroeg Merijntje : Woar goan me-n-eigelijk noar toe, Kruik ?'
Maar deze schudde het hoofd en antwoordde niet. Hij keek strak naar
een klein huisje, dat een eindje van de weg in het veld lag. En zonder
aarzelen stapte hij het hekje door, liep het huisje rond en keek door de
ramen in het achterhuis naar binnen. Verwonderd was Merijntje achter
hem aan gestapt en vroeg nu: `Wonen 'ier meinse, die ge kent, Kruik?'
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Wacht 'ier buiten effekes,' zei de stroper, en zijn schorre stem klonk
ongewoon zenuwachtig.
Het volgende ogenblik was hij door de lage, openstaande deur verdwenen, en bijna onmiddellijk daarop hoorde de verbaasde kleine jongen
de stem van zijn vriend en een schelle, driftige vrouwenstem boos tegen
elkaar ingaan. Angstig luisterde hij. De woorden kon hij niet verstaan,
maar de stemmen raasden steeds hoger en rauwer, ruzieden wilder en
wilder, en Merijntje liep zenuwachtig heen en weer voor het huisje, verschrikt, ontdaan, niet wetend wat hij doen moest, noch wat dit vreemde
gebeuren te- beduiden had. Af en toe verstond hij nu een woedend uitgeschreeuwd scheldwoord.
Plotseling eindigde de ruzie in een langgerekt, woest gekrijs van de
vrouwenstem, een woedend gegil vol verzet, gierend, angstig als werd
er iemand vermoord. Merijntje stond een ogenblik stokstijf van schrik,
verlamd, bevend over heel zijn lijf, ijskoud geworden. Dan vloog hij het
huisje binnen, terwijl de noodkreten ineens stil vielen en alleen nog een
dof, benauwd gebrom klonk.
Toen Merijntje binnenstoof, zag hij juist, hoe de Kruik met een gezicht
vol bloed, zijn hand op Janekees mond gedrukt, haar achterover wrong,
grommend als een getergd beest. Janekees jak was opengescheurd en haar
melkwitte borst bijna geheel bloot. Haar gezicht was blauwrood van
benauwdheid en haar ogen puilden akelig ver naar voren, als wilden ze
uit haar hoofd springen.
Merijntje gaf een schelle schreeuw: Truik toch!'
Als verlamd liet de stroper Janekee los, die terugtuimelde en tegen de
tafel viel, steunend en naar adem happend, instinctiefgauw de kleren over
haar borst te zamen trekkend. Even stond de Kruik bewegingloos naar haar
te kijken, en zijn bebloed gezicht met de wilde, blinkende ogen vervulde
Merijntje met doodsschrik. Toen, zonder een woord te zeggen greep hij
de kleine jongen bij de hand en holde de deur uit, de weg op, hem meesleurend in dolle vaart. Een heel eind verder eerst stond hij hijgend stil
en wiste het bloed en het zweet van zijn gehavend gezicht. Merijntje
schreide aan een stuk door, totaal overstuur. Nog altij d bleef de Kruik
zwijgen. Hij ging aan de kant van de sloot liggen en wies zijn gelaat met
het koude water. Grote, diepe krabben liepen over zijn voorhoofd en zijn
ene wang. Het wilde maar niet ophouden met bloeden. Goort vloekte
ruw. Hij was verbaasd over de loop, die de dingen genomen hadden. Hij
had immers alleen maar met Janekee willen praten, trachten, nog eenmaal, haar terug te winnen, haar te laten voelen, hoezeer hij haar nodig
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had, haar over te halen, die vervloekte grensjager te laten lopen. En aanstonds had ze geschimpt, hem uitgelachen, hem gehoond, hem voorspeld,
dat hij gauw achter de tralies zou zitten. Toen was die onweerstaanbare,
wilde woede in hem omhoog gesprongen en hij had zich op haar geworpen als een beest. De greep in haar voile vlees had hem krankzinnig gemaakt van ontembaar opbruisende lust en haar verzet had hij neergewrongen met de vreselijke kracht van zijn losgebroken drift. Geschreeuwd
had ze als een gepijnigde, gekrabd als een dolle kat, maar niets had hem
kunnen tegenhouden. Tot hij bij Merijntjes kreet als uit een verdoving op
eenmaal bijkwam - haar had losgelaten en was weggestormd onder de
plots bewust wordende vrees, dat zijn woede ineens terug zou kunnen
komen.
Hij duwde zijn natte zakdoek tegen zijn gezicht en stond op. Diep
haalde hij adem - gelukkig was er niets onherstelbaars gebeurd. Nog niet
- maar niet altijd zou er iemand klaar staan om hem wakker te schudden
uit de bedwelming van zijn woede. Zijn ogen dwaalden naar zijn kleine
metgezel.
`Korn,' zei hij ruw-goedig, `ge mot nie schreeuwe, goa mee. Een deinkt
erom, Merijntje, ge meug tege gin meins wa' vertelle van die vechtpartij,
'or!
`Neee,' snikte Merijntje. '0, Kruik, ik was zo bang, da' ge ze smore
zou! D'r oge draaide zo oakelijk een ze zag al 'eemoal blaauw. Was ze
j'w oangevloge, die lillijke kat?'
Onwillekeurig moest de stroper glimlachen om het misverstand, maar
hij hielp zijn vriendje niet uit de droom.
`Joa,' gafhij toe, `da' dee ze-een toen wier ik kwoad, 'ee, affijn, da's nou
verbij. Ge mot er moar nie over proate - de meinse deinken al slecht genog over me.'
Merijntje bedaarde allengs. Met het verwonderlijk vermogen van kinderen om zich los te maken van pas ondergane indrukken, vergat hij
Janekee en de woeste vechtpartij en zijn eigen schrik voor een roodborstje, dat in een doornhaag zat te zingen en nieuwsgierig naar hen gluurde
zonder zijn lief liedje te onderbreken. Dadelijk begon hij te vertellen van
een lesje in het leesboek op school, waar een roodborstje in voor kwam,
dat heel de winter in de kamer bij de mensen leefde, in 't voorjaar wegvloog, en als de koude vlagen van het najaar de laatste bladen van de
bomen scheurden, aan de ruiten kwam tikken om weer binnengelaten te
worden bij de oude vrienden. Merijntje vond dat een aandoenlijk verhaaltje en zijn helder stemmetje nam de vertederde klank aan, waar de
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Kruik zonder het te weten, zo diep van hield. Altijd, als Merijntje sprak
met deze stile tederheid in zijn stem, onbewust beheerst door de bekoordheid van zijn kinderhart, scheen iets van deze onnozele tederheid over te
glijden in de gesloten ziel van de ruwe Kruik, en zijn hard gelaat werd
verzacht door een milde glimlach. Maar deze maal bleef het gezicht van
Goort donker, zijn ziel ontoegankelijk voor de zachtheid, die er vleiend
over voer. Dieper verzonk hij in de wilde droom van dat woeste ogenblik, toen hij Janekees blanke naaktheid uit haar donker kleed had losgescheurd, de weelde van haar rijpe vlees geprangd had in zijn nijpende
armen. Hij zou haar genomen hebben. Hij had haar toch moeten nemen!
Overweldigd door de onweerstaanbaarheid van zijn drift zou ze haar verzet hebben opgegeven, zou ze hem hebben toebehoord, uit vrije drang,
overwonnen - zijn eigen, willige lief. Zijn instinct zei hem, dat ze toch
voor hem geschapen was, dat ze zich enkel verzette, omdat ze zich niet
wou overgeven aan de drift, die haar als hem bezat, die sterker was dan
haar wil, sterker dan alles in haar, en die ze juist daarom voelde als een
dwang, haar vrijheid bedreigend. Al deze dingen waren hem niet klaar
bewust. Hij zou ze niet onder woorden hebben kunnen brengen, maar
het begrip ervan worstelde in hem -Haar klaarheid, moeilijk en zwaar, hij
vocht met deze duister verwikkelde begeertedriften van het oerinstinct,
zoals hij worstelde met Janekee zelf. Misschien voelde hij voor haar dezelfde liefde vol haat als zij voor hem, de haat die geboren wordt uit het
onbewuste verzet van het voor ongebondenheid geschapen hart, dat geen
banden verdraagt en tegelijkertijd snakt naar de rust, naar de veiligheid
van het geborgen zijn in een ander hart. Voor haar was het moeilijker
nog dan voor hem : zij zou zich na de overgave voorgoed verloren hebben, voor haar was de veiligheid alleen in de volstrekte verdeemoediging,
in het verzinken onder heerschappij van zijn mannenkracht, van zijn
mannenwil! Hij - zou zichzelf op nieuwe wijze hervinden en niets verloren hebben. Hij zou enkel de vrede winnen in het besturen van twee
levens. Samengaand zouden hun levens rustig worden, twee wilde paarden, naast elkaar dravend, gericht naar de stuwing van de wil van die het
sterkst was van hen tweeen. Vaag en troebel leefde de aanvoeling van dit
conflict en zijn oplossing in Goorts moeizaam werkende gedachten, maar
hij kon ze niet tot bewustheid verhelderen. Sombere vermoedens, kwellende twijfelingen doorkruisten zijn gepeinzen en een diepe woede bleef
tegen de zware strijd, die hem en haar in verkeerde banen dreef, van elkaar weg, steeds verder van elkaar weg. Ergens school er een fout, die hij
ontdekken moest, wilden er geen ongelukken gebeuren. Ze moest van
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hem worden, of hij zou in razernij uitbreken en als een storm over haar
leven vallen om het te vernietigen. Als ze het maar begrijpen kon! Als ze
maar begrijpen kon, hoezeer ze elkaar nodig hadden om voluit levend te
worden. Zij en hij, die enkel door samengaan rust zouden kunnen vinden, en leven onder de anderen zonder leed, zonder haat, uit hun vereenzaming tot de anderen gekomen. Ze wou niet. Wou ze werkelijk
niet ? Had hij niet een ogenblik iets in haar gezicht gezien, iets gehoord
in haar stem, op dat vreselijke en heerlijke moment, toen hij haar laatste
kracht ging breken in zijn verpletterende omhelzing — iets als verrukking
— als triomf? Voorbij — het had niet gekund. En het moest, of ze zouden
er allebei aan te gronde gaan. Het zou nog moeilijker worden nu. Met
nieuwe heftigheid zou het verzet in Janekee opveren en ze zou die dolle
hond van een grensjager driester tegen hem ophitsen. Nou, zijnentwege ...
En dan hoe eerder hoe liever de botsing. Die Hollander moest uit de weg,
hoe dan ook. Een van hen beiden moest Janekee hebben, maar de grensjager zou het niet zijn, daar kon ie veilig z'n ziel en zaligheid onder verwedden. Hij grinnikte vals en rekte de armen onder het gaan.
`Wa' doede ? 'Edde zo'n leut ?' vroeg Merijntje, verwonderd.
`Ik stik bekaant van de leut, Merijntje!' antwoordde de Kruik met een
schorre lach, `een van den dust. Kom, dan goan me-n-in 't 'arrebargske van
Nuiten een pintje pakken.'
Ze waren nu al vrij dicht bij het dorp. De herberg van Nuiten lag aan de
dijk. Er zaten een paar boerenarbeiders en een polderjongen, die geen
werk had. Ze staakten hun gesprek, toen Goort en Merijntje binnenkwamen.
`Goeiemiddeg soame,' groette de Kruik, en rustig beantwoordden de
mannen zijn groet.
Merijntje kreeg een klein glaasje bier met suiker; de stroper nam een
glas klare jenever en sloeg het met een nonchalante beweging in een slok
naar binnen. Dadelijk bestelde hij een nieuw, en ook dat ging meteen
omlaag. Vrouw Nuiten keek hem achter haar buffet verontrust aan : zijn
gezicht, vol krabbels, en met de onrustig flikkerende ogen, stond haar
niet aan, noch ook zijn manier van drinken. Wat aarzelend schoofze hem
zijn derde glas toe. Merijntje lette niet op zijn vriend. Hij roerde zijn bier
tot schuim en zoog dat genietend op : het was zacht als sneeuw aan zijn
lippen en lekker zoet. Toch keek hij even verwonderd op bij de vreemde
klank van de stem, waarmee Goort ineens riep : `Ik betoal een roondje!
Allee, vor ammoal een — wa' zal 't zijn, marine?'
Lachend, wat verwonderd, kwamen de kerels naderbij en bestelden een
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glas. De polderjongen vroeg geestig : 'Lift de loterij gekomme, Goort ?'
`Kan jou gin verdommenis schille,' snauwde de Kruik. `Ziipt een
zwijgt!'
`Sante,' wensten de getrakteerden, volstrekt niet beledigd door zijn
uitval.
Onverschillig stiet de stroper met hen aan en goot weer de inhoud van
zijn glas met een teug in zijn keelgat.
`Allee, flaauwerike!' schold hij, 'zit nie oan je glas to pitsen as snotjong.
Ziip leeg een loat 't nog es voldoen. 1k trakteer!'
Het werd rumoerig in het herbergje en vrouw Nuitens gezicht stond
al zorgelijker. Merijntje moest telkens lachen om de dwaasheden, die de
aangeschoten kerels tegen elkaar zeiden in goede kameraadschap. Maar
hij vond, dat ze wel wat minder erg hadden kunnen vloeken ! Daarom
keek die vrouw Nuiten zeker zo zuinig ! Toen zei opeens de polderjongen :
`Zijde mee de meid uitgewiest; Goort ?'
Merijntje keek op en zijn hart stond bijna stil bij de loerende blik, die
uit de wild gesperde ogen van zijn vriend naar de vrager loensde. Stuurs
vroeg de stroper terug : ‘Woarom vroagde da' ?'
`Wel,' antwoordde de polderjongen met een bulderende lach, `omda'
ze je zo flienk in je bakkes g'oaid 'eet ! Gaddomme nou ! 'Eel je smoel zit
vol kraauwe !'
Het ging allemaal zo snel, dat Merijntje nooit geweten heeft, wat er
precies gebeurde. Maar de polderjongen vloog met stoel en al achterover, de tafel ging over hem heen, de Kruik schreeuwde en sprong met
de vuisten vooruit op hem af, de anderen schreeuwden niet minder
hard, wilden hem tegenhouden, maar vlogen als vodden ieder naar een
kant weg. En toen was er nets meer dan gegil, geschreeuw, gerinkel van
stuk vliegend glas, gestamp en gedreun. Vrouw Nuiten schreeuwde met
een stem, die in Merijntjes oren scheurde, en de kleine jongen, dodelijk
ontsteld, rende de deur uit alsof ie de duivel zelf gezien had, en stond niet
stil, eer hij de veiligheid van hun achtertuintje bereikt had, waar hij onder
de pereboom in het gras viel, hijgend van het harde lopen, met wild
kloppend hart, huilend van angst en vrees. Wat was daar ineens losgebroken ? Vrouw Nuiten had: `Moord!' geroepen, en hij had bloed gezien in
het gezicht van de polderjongen. En de Kruik had gekeken en gebruld
als een weerwolf.
Zijn moeder vond hem, schreiend en over heel zijn lijf sidderend en op
al haar vragen antwoordde hij enkel: Twoaie kerels 'emme de Kruik
wile sloan een toen 'emme ze gevochte.'
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Want dat de aanval van zijn vriend gekomen was, had hij voor al het
geld van de wereld niet willen toegeven.
Maar de Kruik kwam niet bij de eerste mis, waarin Merijntje diende.
Twee dagen lang was het dorp vervuld van verhalen over de vechtpartij :
hoe de Kruik drie kerels als bomen bont en blauw geslagen had tot ze
als wezels er vandoor gesjeesd waren. Er was veel verontwaardiging over
die woeste vechtersbaas, die alles in Nuitens kroegje kort en klein getimmerd had, maar er was ook een verholen bewondering in de stemmen
voor die doldrieste krachtpatser, die in z'n eentje drie potige venten hun
bekomst gaf, en royaal!
Toen kwam er nieuwe en steviger stof tot gesprekken : tegen de avond
van de derde dag werd de Kruik door de Hollandse grensjager en twee
marechaussees geboeid naar het gemeentehuis gebracht. Eindelijk was hij
op heterdaad betrapt en na een vreselijke worsteling door de drie politiemannen overweldigd. Zij zagen er alle vier danig gehavend uit. Hun
kleren hingen aan Harden. Hun gezichten waren bebloed en blauw geslagen.
En de Kruik kreeg twee maanden gevangenisstraf. De verdediger had
clementie gepleit, en een lang verhaal gedaan over een vete tussen beklaagde en een der politiemannen. Het Openbaar Ministerie had een
half jaar gevraagd. En ieder zei, dat de Kruik er genadig afkwam.

VIJFDE HOOFDSTUK
I
Verbijsterd stond Merijntje in de trage gang der eenzame dagen. Hij kon
het niet begrijpen, dat zijn vriend zo plotseling was weggescheurd uit zijn
leventje. Hij kon niet begrijpen, hoe iedereen rondom hem zo kalm en
zonder verwondering sprak over de arrestatie van de Kruik en onverschillig praatte over de twee maanden gevangenisstraf. Twee maanden in
't kot. Twee maanden in de kerker.
Merijntje kende de kerker enkel uit verhalen over de levens der heiligen
en martelaren en uit zijn sprookjes. Hij stelde zich een donker onderaards
gewelf voor, waar het water van de muren droop, overal spinnewebben,
schimmel, padden, en ratten die over je voeten sprongen en je beten als je
sliep. Hij zag de Kruik in zo'n vunze kerker, op stinkend stro, vastgeklon126

ken aan de muur met zware kettingen, die hier letenen' heetten, een
homp zwart brood vol wurmen als voedsel, troebel, stinkend water als
drank. En altijd loerden boosaardige wachters met rammelende sleutelbossen en grijnzende verrajerstronies, of ze hem niet konden treiteren of
beledigen. En ergens vlakbij moest een beul zijn met zijn knechten, en
een pijnbank waarop je uitgerekt en gemarteld werd, en een rad, waarop
ze je vastbonden om je botjes in gruzelementen te beuken. Misschien
zouen ze de Kruik niet radbraken, als hij zich kalm toonde en geduldig.
Maar het was zo'n verschrikkelijke driftkop!
En die gevangenis was zo ver weg : helemaal in Rotterdam. Ze hadden
hem net zo goed naar een andere wereld kunnen slepen.
Merijntje vond de wereld slecht, en onbegrijpelijk. Waarom sloten ze
de Kruik op ? Wat had ie voor ergs gedaan ? Hazen geschoten, die zo maar
wild door de polder liepen en die van niemand waren. Vis gevangen,
die zo maar vrij in het water zwom en waar niemand baas over was. De
Kruik had niet gestolen, want hij had niets genomen, dat een anders
eigendom was. Waarom hadden ze hem dan in de kerker geworpen?
Een martelaar was ie toch ook niet. Die het gedaan hadden, dat waren de
gelovigen en die in de kerker kwam, dat was een goddeloze. Dat klopte
niet met Merijntjes ideeen omtrent martelaren en hun belagers. Het was
en bleef onbegrijpelijk. Het was daarom dubbel wreed. En Merijntje
begreep niet dat Onze-Lieve-Heer zo iets toeliet!
Op een der eerste verbijsterde zondagen na het bekend worden van de
straf, vond de pastoor zijn kleine misdienaar na het lof schreiend in de
sacristie. Hij nam hem mee naar de tuin en praatte met hem en langzamerhand kwamen Merijntjes ontstelde en opstandige gedachten los, De
pastoor lei zijn rimpelige hand op het gebogen hoofdje van de kleine verslagene en zei Lange tijd niets. Het was zo moeilijk, over deze dingen te
praten met een kind, dat immers zuiver van uit zijn gevoel redeneert en
alle dingen uit 's werelds bestel toetst aan eigen lust of leed. Zachtjes
streelde hij het dikke, donkere haar en keek meewarig neer op dat kinderlijke verdriet.
"t Is broaf, Merijntje, da' ge zo te doen 'ed mee je vriend,' zei hij eindelijk, en zijn goeie stern was de kleine jongen een grote vertroosting,
doch deed hem daardoor nog heftiger snikken. `Moar ge mot nie deinke,
dad Oonze Lieven 'eer 'm verloaten 'eet. Me weten ommes zo weinig van
wad Oonze Lieven 'eer mee oons voor 'eet, manneken, een meschien is 't
wet vor de Kruik z'n bestwil zo besteld.'
Merijntje hiefzijn. betraand gezichtje naar het bleek-rozige oude gelaat
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op, waar de lange grijze haren zilverig rond zwierden, en keek de pastoor
verwonderd en ongelovig aan. Vor z'n bestwil?' hakkelde hij. 'In 't kot?'
Bedachtzaam knikte de oude priester.
`Ge kun 'et nie wete,' zei hij stil. 'God goa z'n eige wegen, een die
kunne wij, meinse, belange the altij begrijpe. De Kruik is een oongelovige. Meschien zouwt ie in de gevangenis tot inkeer kunne komme.
Meschien 'ee God 'em overgeloaten oan 't gerecht, om 'em een teken te
geve, dat ie z'n eige bekere mot, een om 'em vor z'n goddeloos'eid te
straffe. Ge kun 'et nie wete. Me motten oons eige moar overgeve, Merijntjen, een 'oe jonger a'me da leren 'oe beter a't vor oons is. Oons Lieven
'eerke wit alles beter as wij, een doar motte me-n-oons moar op verloate.
Gij wil toch nie wijzer zijn as Oons Lieven 'eerke, Merijntje?'
Die veronderstelling verschrikte Merijntjes nederige zieltje diep. Had
hij weer eens gezondigd zonder het te we gen? Had de duivel hem weer
eens in zijn strikken gevangen en hem hoogmoedige gedachten ingeblazen, opstand tegen Gods bestel? En zou Onze-Lieve-Heer zijn gedachten
ook zo hebben uitgelegd? Haastig antwoordde hij : Neee, meneer pestoor, zeker the!'
‘Loat 'et dan moar oan 'um over, jongeske,' ried de priester zacht. "IJ
plooi 'et altij wel zo, da't vor de meinsen 'et besten uitvalt. Ge mot moar
deinke, da' deze beproeving de Kruik tot zoalig'eid strekke zal. Schreeuw
nou moar the meer, een goa grust noar 'uis.'
Merijntje stond op en droogde zijn tranen met zijn zondagse pet. Ineens
keek hij de pastoor recht am en vroeg : `Zijde gij ok kwoad op 'em,
meneer pestoor ? 'Edde gij ok een 'ekel oan 'em, om 'at ie in 't kot zit?
Z'emmen ammoal wad op 'em te zege. Ze zegen ammoal, dad' iemes,
die in 't kot gezeten 'eet, vor altij getekend is!'
Opnieuw drongen de tranen hem naar de ogen, maar de pastoor schudde het hoofd en glimlachte en zei zachtjes : 'Uri Oons Lieven 'eerke dan,
kleine jonge ? Die 'ee toch zelf ok in de gevangenis gezete ? Een zoveul
'eiligen een martelers? De meinse zijn dikkels liefdeloos, Merijntjen, omda' ze nie genog noadeinke. Ge mot j'w eige da' zo nie oantrekke – ze
kunnen 'et ok nie gebetere!'
Merijntjes gezicht werd zonnig.
`Gij zij nie kwoad op 'em?' vroeg hij nog eens, en toen de pastoor het
hoofd schudde en bleef glimlachen, voegde hij er hoopvol achter: `Een
mag ik grust veul van 'em blijven 'ouwen al zit ie in 't kot ?'
De priester kuchte even en lei zijn hand met warme druk opnieuw op
Merijntjes hoofd.
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`Moar zeker, jongeske,' antwoordde hij. `Ge mot nou ommes nog veul
meer van 'em 'ouwen, om 'at ie oongelukkig is... Zo wil 'et toch Oonze
Lieven 'eer, dat witte toch wel?'
Merijntje knikte en zijn ogen straalden van vreugde. Hij had zich dus
niet in Onze-Lieve-Heer vergist. 0, alles zou nog wel goed komen.
Toen zei de pastoor ineens: 'Witte wa', Merijntje? Een woensdag 'n
middeg motte moar es bij me kommen in de pasterij, een dan zumme
soamen een brief oan de Kruik schrijve. Zoude nie deinken, 'at ie doar
blij mee zijn zal ?'
Er voer een schok door Merijntjes hart. Hij voelde zich ineens zo licht
en gelukkig. En hij wist niet anders te antwoorden dan een bevend:
`Asteblieft, meneer pestdor.'
En toen liep hij hard de tuin uit, verward, onder een nieuwe verbijstering, maar deze was niet donker en droef als de andere, waaraan hij
juist ontkomen was. De pastoor keek hem na, de handen gevouwen voor
de borst, waar hij een diepe warmte voelde. Weemoedig mompelde hij :
`Gelukkige kinds'eid. Zo 'elder as kloar woater. Een wa' bleft er van
trug a't leve d'r over 'ene gegoan is?'
Merijntje huppelde langs de dorpsstraat, probeerde dansend de rij
scherpe steentjes te bestappen langs de even uitgediepte goot. Hij was zo
diep verheugd als zelden in zijn leven. De wereld zag er eindelijk weer uit
als vroeger, de duistere sluier was gevallen, de zon kon weer schijnen. De
laatste tijden had hij het heel moeilijk gehad, Merijntje. Want hij was gewend te leven op zijn vertrouwen in de goedheid van alle dingen en
mensen, en dat vertrouwen was deerlijk geschokt geweest. Veel lelijks
had hij moeten horen over zijn ongelukkige, gevangen kameraad. Nu hij
weg was, durfden ze wel al het kwaad van hem zeggen, dat ze in hun afgunstige hazeharten hielden opgeborgen, zolang de balsturige reus in hun
buurt geweest was. En de kleine jongen kreeg zijn deel mee van de
schimpscheuten en de smaadredenen. Hij had zich goed gehouden, de
lippen stug op mekaar geknepen en geen asem gegeven aan al die onbarmhartige spotters, die grunnekende lafbekken, groeiend in een andermans ongeluk. En wraakzuchtig had hij zich voorgenomen om precies
alles te onthouden, wat iedereen gezegd had, en het de Kruik te vertellen,
als die eenmaal terug was. Zorgvuldig zou hij de rekening bijhouden, en
ze zouen allemaal op hun beurt het pak ransel hebben, dat hun van rechtswege toekwam. De wereld leek donker onder zijn verdriet, alle kleuren
verdoft. Merijntje had niet kunnen begrijpen, hoe hij vroeger zo zorgeloos
had kunnen ronddartelen in een wereld, die zo vol gemeenheid, redeloos129

heid en ongeluk was. Want hij zag nu wel in, dat al dit lelijke lang tevoren al aan 't broeien was geweest. Al lang lagen ze op de loer om de
Kruik te bespringen. Alles was lelijk. De grensjager, de marechaussees,
janekee, en de mensen, die zich verkneuterden in Goorts ongeluk en tegelijkertijd kwaad spraken van de anderen, die zijn ongeluk veroorzaakt
hadden. En het ergste was, dat Merijntje voor het eerst in zijn leven getwijfeld had aan de macht en de rechtvaardigheid van God. Dat was het
vreselijkste. Zelfs aan het altaar had hij die gedachten niet geheel en al
kunnen onderdrukken, en een radeloze angst had hem soms aangegrepen
voor de straf, die daarvoor wel eens plotseling op hem zou kunnen neerflitsen. Hij had niet meer durven kijken naar de gouden deurtjes boven
het altaar, waarachter het Allerheiligste in de stralende monstrans bewaard stond. Dat alles bijeen, gevoegd bij de ongewone verlatenheid van
zijn vrije uren, had zijn kleine hart bedrukt met een last, die het bijna niet
dragen kon. En toen vanmiddag de andere misdienaar na het lof haastig
was weggelopen, en hij alleen bleef in die kille sacristie, waar het rook
naar stof en waskaarsen en oude wierook, toen had hij zich zo verlaten en
klein en ongelukkig gevoeld, zo'n stukje vergcten ellende, dat hij had
moeten huilen en niet tot bedaren was kunnen komen. En zo had meneer
pastoor hem gevonden. Wonder! - die had met een paar woorden en
een glimlach alles weer in het reine gebracht. Meneer pastoor, die was zo
wijs en zo goed! Die wist je nog es precies uit te leggen hoe alles moest
worden begrepen! Die liet je klaar zien hoe Onze-Lieve-Heer de dingen
bedoelde! Merijntje was enkel maar dom geweest. Hi j had nooit aan
Onze-Lieve-Heer hoeven twijfelen, als hij maar wat wii zer geweest was.
Gelukkig, dat meneer pastoor hem alles uitgelegd had. Maar - eerlijk het was ook wel moeilijk geweest voor zo'n klein, dom ventje als Merijntje, om zelf op al die dingen te komen!
Hij begreep het nu. En daardoor was alles anders, veel minder erg geworden. De mensen wisten niet beter, je mocht niet kwaad op hen zijn.
En de Kruik - wie weer zouen zijn ogen niet opengaan voor het geloof,
en was dat Been twee maanden gevangenis waard ? Als het toch ging om
je eeuwige zaligheid! 0, hij begreep het nu zo goed! De Kruik had door
zijn leven Onze-Lieve-Heer getart. Hij deed maar gewoon of die er niet
was. Hij vloekte, hij vocht en hij ging nooit naar de kerk. 't Was een
goeie vent, een heel goeie vent, en Merijntje hield dol, dol veel van hem
maar wat waar was, was waar : hij leefde zondig. En als ie nou nog naar de
mis gekomen was, die Merijntje voor 't eerst diende, misschien had OnzeLieve-Heer dan nog meelij met hem gehad, en genade. Maar nee - die
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verstokte was niet gekomen - en hij had het nog al beloofd! Merijntje
was geneigd aan te nemen, dat Onze-Lieve-Heer dit de Kruik zeer kwalijk had genomen, want ook hij zelf was er ernstig om verstoord geweest.
Nu niet meer. Hij had het grif vergeven, er zelfs niet meer aan gedacht,
dat hij hem ook maar iets zou ktinnen te vergeven hebben, nadat ze hem
hadden gegrepen. De Kruik werd beproefd door Onze-Lieve-Heer. Dat
gaf hem een nieuwe, schonere glans, een diepere, hogere betekenis voor
Merijntje, iets mystieks, dat hem betrok in Merijntjes heiligste wereld.
Hij had maar een vrees : dat de Kruik het misschien niet helemaal begrijpen zou, noch het naar waarde schatten. De Kruik was zo dom in die
dingen! Maar hij zou meneer de pastoor vragen, het in de brief te schrijven, en elke avond zou hij vijf onzevaders extra voor hem bidden, dat hij
het begrijpen mocht - en onder de mis voor het altaar, dat werkte nog
veel meer uit.
Bijna volmaakt gelukkig kwam hij thuis, en z'n broer Arjaan keek hem
achterdochtig aan.
"Edde soms een cent g'ad van meneer pastoor ?' vroeg hij begerig. 'Dan
soame delen, 'or!'
Merijntje had zijn zondagscent nog niet versnoept. Uit pure dankbaarheid gaf hij hem aan Arjaan en zei gul: 'Der - ge meugt 'em 'eemoal
alleen 'emme.'
Arjaan liep er hard mee weg, bang dat zijn broertje spijt zou krijgen
van zijn edelmoedigheid. En Merijntje zei zachtjes: lieven 'eerke, de
verdienste van deze goeie doad zijn vor de Kruik.'
Want zo had hij uit de lessen van meneer pastoor begrepen, dat het
moest. En in zijn vroom hartje daalde zo'n zalige vrede, dat hij van louter
welbehagen de ogen even sloot.
II

's Woensdagsmiddags zat Merijntje bij de pastoor in de kamer, op een
stoel met een zwart trijpen kussen en een glanzend mahoniehouten leaning. Er waren geen sporten aan die deftige stoel en zo bungelden zijn
blauwe kousevoeten een Bind van de grond. De pastoor zat tegenover
hem in een leunstoel, en rookte een sigaar, die in een heel lang, roodaarden pijpje stak. Onder zijn zwart kalotje krulden zijn witte, lange haren
om zijn zacht, oud gezicht, dat vol kleine voren en groefjes lag, die allemaal meededen, als zijn grote mond zich tot een vrolijke lach vertrok, zo
echt olijk, vond Merijntje, net zoals jongens ook lachen konden onder
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mekaar. Op de glanzende, smetteloos geboende tafelvlakte lag het blanke
vel papier,waarop de brief naar de gevangenis geschreven zou worden.
De datum stond er al in de rechter bovenhoek met het fine, steile handschrift van meneer pastoor.
`Een wa' motte me d'r nou bove zette?' vroeg de pastoor.
`Joa,' zei Merijntje, wat eigenwijs uit verlegenheid. `Wa' motte me d'r
net bove zette?'
`13este vriend ?' veronderstelde de oude man.
Merijntje keek hem aan. Het leek hem wat vreemd. Wel mooi, maar
wat zonderling, wat onwezenlijk.
`Is de Kruik dan een vriend van jou, meneer pestoor ?' vroeg hij schuchter.
Al de rimpeltjes in het teerroze gezicht begonnen te lachen en de vriendelijke ogen gingen half dicht: 'an woarom zou de Kruik gin vriend van
mij n zijn, Merijntje?'
`Nou,' zei de kleine jongen aarzelend, `ik docht – 'ij is toch –'
Toen zweeg hij, maar de pastoor begreep hem ook zo wel.
Zijn gezicht werd een beetje droefgeestig en hij streek met de hand
over zijn blank voorhoofd. Zacht zei hij : `Merijntje, gij deinkt soms al te
veul mee de gedachte van de grote meinse. Gij deinkt da' den oongelovige
de vriend nie zijn kan van de pestoor, 'ee? Moar da's-t-er neffe, manneke,
da's-t-er glad neffe. Kende da' ver'oal nog van den goeien 'erder een 't
verdwoalde schoap ? Joa ? Nou, de pestoor is den 'erder, ziede, een de
Kruik, dad is 't verdwoalde schoap. Was de goeien 'erder de vriend van
't verdwoalde schoap of nie?'
loa, meneer pestoor,' antwoordde Merijntje met een aandachtig gezichtje, 'want 'ij droog 'et schoapken in z'n arme noar 'uis.'
`Net zo,' knikte de pastoor. `Een net zo mot ik nou mee de Kruik doen.'
Merijntje glimlachte vaagjes. Hij stelde het zich voor: die zware Kruik
in de armen van die tengere oude man. Maar hij voelde de ernst van de
priester en begreep ook heel goed, wat die met zijn vergelijking bedoelde.
De pastoor, half vergetend, dat er iemand naar hem luisterde, ging op
stile toon verder: 'Den 'erder voeg 'et nie t' oordelen over z'n schoape. 'IJ
mot de schoapen einkel moar wachte. Een d'r 's oaves zoveul in de stal
brengen a-t-ie moar kan. 't Oordeel, da' voegd alleen moar oan de meester van de schoapen een van den 'erder allebei. D 'r zijn wel 'erders, die
da' soms vergeten, die zellef oordele wile – moar die schiete te kiirt in de
meester z'n oge. Die 'emme gin liefde genog. Want een 'erder – die mot
moar op z'n schoape passen, een van z'n schoapen 'ouwe. Al 'et aandere
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kant ie gevoegelijk overloaten oan de meester, want een 'erder, niewoar,
da's toch ok moar een dwoalend meins, 'oe goed a-t-ie 't ok meent.'
Ineens hield hij op, keek naar het eerbiedige gezichtje van Merijntje en
verwonderde zich over het begrip, dat hem uit die donkere peins-ogen
tegemoet kwam, en om de vreugde, die eruit sprak. Hoe kon hij zich zo
laten gaan tegenover een kind, en — had hij zich daar zeif weer niet een
oordeel aangematigd? Hij, die toch zo diep wist, dat het oordeel de
meester dient te worden overgelaten, en niet de nederige knecht voegt, die
hij was en blijven wou? Hij keek even over Merijntjes hoofd heen naar
de schoorsteen, waar de bleke kruisfiguur de armen gespreid hield en het
met doornen gekroonde hoofd gebogen in zo deemoedig gebaar.
Hij glimlachte weer en zei vrolijk : `Dus : Beste vriend Goort. Ziezo, da'
stoat er al. Een dan?'
`Dan,' antwoordde Merijntje blij, 'clan, damme the kwoad op 'em zijn,
gij nie een ikke nie — damme 't niks arg vinne dat ie in 't kot zit, een dat
ie moar gaauw vrom mot komme.'
`Zoue me da' leste d'r moar the afloate ?' vroeg de pastoor quasi-ernstig. `Meschien magt ie toch nie weg, al zouwt ie doadelijk wille.'
`Da's woar,' bedacht Merijntje. `Nou, dan moar, damme gere zouen
'emme, dat ie gaauw trugkwam, want da's toch de woar'eid, 'ee?'
loa, da's de woar'eid,' zei de pastoor. `Een wat dan nog meer ?'
De kleine jongen dacht diep na. Een klein zwart rimpeltje lei zich tussen zijn ogen. De pastoor, de pen in de hand, keek naar hem en zijn ogen
werden teder.
`Dan nog,' had Merijntje bedacht, `da' Joanekee d'r broer ielijken dag
komt om de beeste te voeiere, want 'ij zal wel in de rats zitten vor de
fretten een den otter. Een da' Pol zolang bij de schoenmoaker is. Een a-t-ie
vrom komt, dat dan alles net eender is, as toen-t-ie weg gieng.'
`Mooi,' zei de pastoor. `Da's al 'eel wa'. Da' za'k ammoal opschrijve.
Stil nou maar es effekes.'
Hij schreef en Merijntje keek vol bewondering toe, hoe die oude gerimpelde hand vlug over 't papier ging en zulke mooie vaste, steile lettertjes achterliet, regel na regel, een heel blaadje vol en toen nog een blaadje, en toen nog al een. Jee — had ie zoveel opgegeven? Eindelijk lichtte de
pastoor het hoofd weer op en zei: `Ziezo, Merijntje — da' stoat er nou ammoal in. 'Edde nog wa' ?'
`Neee, meneer pestoor,' bekende Merijntje, `nou weer ik niks meer.'
loa, moar nou motte zellef ok nog wa' d'r bij schrijve, Merijntje. ler
edd' een bloaike pepier een de pen. Schrijf nou moar op!'
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Merijntje zat te verzinnen en met de pen te draaien. 't Was moeilijk : hij
had alles al aan de pastoor opgegeven.
`Schrijf moar iets doar ge deinkt 'at ie 't blijste mee zal zijn,' ried de
pastoor bemoedigend, maar Merijntje zuchtte: "k Weet niks meer.'
`Zegt 'em dan moar g'ndag.'
Toen boog Merijntje zich diep over het papier, stak het puntje van zijn
tong tussen de lippen door en tekende de mooiste hanepoten van heel zijn
wetenschappelijke loopbaan. Het duurde een hele tijd, eer hij zuchtend
en met een kleur van inspanning weer overeind kwam. Meneer pastoor
nam het blaadje en las: Dag Kruik, ik wou dame weer same konne kuijere, ik
hou veul van jou. Merijntje gifzen. Dag Kruik.'
`Da's prachtig,' zei de pastoor bewonderend. `Da's een schonen brief,
Merijntjen, 66n ik weet zeker, dat de Kruik doar veul blij mee zijn zal.'
Toen deed hij de brieven in een envelop en schreef er het adres op, ver
weg geschoven naar een hoekje van de tafel.
Tom,' zei hij, opstaand. 'Dan goan me soame de brief noar den bode
brenge. Dan goat ie van den oaved nog noar de stad, een morgenoaved
'ee Goort 'em al. Is da' nie rap ?'
En onderweg naar de bode schaamde Merijntje zich inwendig tegenover zijn gevangen vriend, omdat hij zich zo gelukkig kon voelen, lopend
aan de hand van de oude pastoor door de stifle dorpsstraat, waar een enkele glimlachende vrouw tegen het ongelijksoortige paar knikte en spelende kleine jongens hun pet afnamen voor de pastoor, en jaloers hun
tong uitstaken tegen Merijntje. Merijntje vergaf het hun gul, zoals zijn
christelijke plicht was.
Nu volgden dagen van wachten. Er moest natuurlijk een brief terugkomen. Meneer pastoor had gezegd, dat gevangenen gerust schrijven mogen. Maar de dagen gingen voorbij, de een na de ander, en de postbode
liep langs de deur van Merijntje en van de pastorie en lette niet op het
jonge en het oude gezicht, die in spanning van achter de ruiten loerden of
hij ook de stoep op zou komen. De Kruik schreef niet terug.
III

Die woensdagmiddag zat de famine Gijzen juist aan tafel, toen het rijtuig
voor de deur stilhield. Een groot, gesloten rijtuig was het, een echte
koets, met twee paarden ervoor en een deftige koetsier met verlakte
laarzen en een lange zweep op de bok.
De vorken, die ijverig in de gemeenschappelijke schaal vol rooie-kool134

met-aardappelen-en-spekvet pikten, bleven tegehjk stil, als was het gezelschap betoverd, en alle ogen wendden zich op hetzelfde moment naar
het raam, verbaasd, om zich te overtuigen, dat het rijtuig wel degelijk
voor hun deur bedoelde stil te staan. Dan keken de Gijzens elkaar aan,
met vragende blik : wat dit wel beduiden mocht. Toen viel er, als een
schrik, een klop op de deur, die dadelijk openzwaaide en daar stond Anne
Walter op de drempel. Merijntje liet zijn vork vallen en sprong op. Ook
zijn vader en moeder waren van tafel opgestaan.
`Oons Lievrouwke!'
Merijntje had het geroepen eer hij het wist.
`Dag, Merijntje !' antwoordde mevrouw Walter glimlachend en tot
zijn moeder gewend, vroeg ze : `Mag ik binnenkomen ? Ik ben de vrouw
van meneer Walter, de vriendin van uw Merijntje.'
Tomt er toch in, juffrouw,' noodde Gijzen onhandig, en Merijntje
stotterde, bloedrood van opwinding en verlegenheid : `Da's nou – da's
nou meneer Walter z'n vrouw – ge wit wel.'
De overige kinderen gaapten haar zwijgend aan. Moeder Gijzen schoof
een stoel naderbij : 'Goa toch zitte, juffrouw!'
En Gijzen, in zijn handen wrijvend van grote beduusdheid, voegde
eraan toe: 'Wilde nie mee oanschuiven een een viirkske meepikke?'
`Nee, dank u wel,' antwoordde de mooie vrouw, terwijl ze plaats nam,
"t is heel vriendelijk van u, maar ik heb gegeten voor ik van huis ging.
Stoor u asjeblieft niet aan mij en eet u rustig verder. Ik kom alleen vragen
of Merijntje met me mee naar de stad mag rijden. Ik moet op reis – het
rijtuig brengt hem weer terug hier.'
Alle ogen wendden zich naar dat fortuinlijke Merijntje. Die zat als verwezen op zijn stoel, overstelpt door het onbedenkbare geluk, dat daar zo
pardoes voor hem uit de lucht was komen vallen. Zijn vader was al wat
over zijn eerste verrassing heen, lachte om de verwarring van de kleine
jongen, en zeide: `Nou, a-t-ie wilt – mijn is 't goed 'or. Toe, zegd es wa',
Merijntje. Kunde de juffrouw gin eens fesoendelijk bedaanke ?'
`Nee, nee,' viel Dons Lievrouwke snel in, `bedanken daar is geen sprake
van. Ik haal hem uitsluitend voor mijn eigen plezier. Als hij tenminste mee
wil rij den ?'
`Asteblieft, juffrouw,' zei Merijntje zachtjes, en zijn ogen zwierven
tersluiks het raam uit, naar het grote, blinkende rijtuig met de stampende
paarden ervoor, en waarrond al kinderen en nieuwsgierige mannen en
vrouwen stonden te gapen.
`Dan moar rap af-ete,' commandeerde vader Gijzen, en zelf het voor13 5

beeld gevend, pikte hij een flinke hap aan zijn kant van de schotel weg.
De anderen vielen mee aan, er was een beklemmende stilte, waarin alleen
het getik van de vorken tegen de schotel beschroomd geluidde en het
gekauw der etende monden hoorbaar was. Glimlachend zat mevrouw
Walter te kijken naar het ijverig etende gezin rond de tafel. Het primitieve gedoe van al die eters, pikkend uit dezelfde schotel. Maar langzamerhand werd haar gezicht ernstig en haar bezwaarlijke gedachten gaven
het een pijnlijke trek. De kinderen loeroogden af en toe stilletjes naar de
mooie bezoekster met haar bontmantel en haar kleine hoed met de
struisveer, die zo zwierig langs haar mooi gezicht krulde - een wezen uit
een andere, onbekende, onbegrijpelijke wereld.
Hoe kwam ze hier verdoold? Hoe kwam Merijntje aan haar, aan het
geluk met haar mee te mogen rijden? Hij had dus niet maar wat zitten
opsnijden in zijn opgetogen verhalen, die ze met gepast wantrouwen
hadden aangehoord ? Zo'n geluksbroek!
Anne Walter liet zwijgend haar blikken rondgaan door de laaggezolderde kamer met de bruingerookte balken : over de borrelende pekpan
op het komfoor bij het raam, de berg los uitgeschud, blank gekookt varkenshaar bij de buiskachel, een zilveren wolkstapeling van blinkende
vlossigheid; langs de donkere worsten en de half opgesneden ham aan de
laatste balk bij de bedstee, waar achterin, in een ruw getimmerd kribbetje, het jongste broertje kraaiend met zijn roze teentjes lag te spelen. Ze
keek naar het zorgelijke gezicht van de moeder, en het magere, onaandoenlijke van de vader, met de sterke, lichtblauwe ogen, goedig, maar
zonder veel moed of zelfstandigheid; naar de gulzig happende kindermonden en de aandachtige wit-zwart-rossige kat, die op een hoek van de
tafel zat, in de buiging van Merijntjes arm, als een wonderzuiver kunstwerk, op onbegrijpelijke wijze in deze armelijke omgeving geraakt : af
en toe lei het dier met een vleiend gebaar een fluwelen pootje op Merijntjes geheven hand en telkens kreeg hij een hapje mee; dat was grappig en
aandoenlijk tegelijk. Wat was alles hier smakeloos, kaal, ontdaan van al
wat het leven warm maakt en mild. De povere, verarmelijkte behoefte
aan schoonheid sprak alleen in wat kakelbonte heiligenprenten aan de
muren, in de bangle gipsen beeldjes van de Heilige Familie en het Heilig
Hart van Jezus, onnozel gemodelleerd en grof met schreeuwende kleuren
besmeerd. Hoe leefden deze mensen eigenlijk? Hoe konden ze zo tevreden en gelaten zijn en niet vol bitterheid schreeuwen om al hun gemis?
Och, ze wisten immers niet beter! Ze hadden nooit anders gezien, waren
nooit anders gewend, kwamen niet op de gedachte, dat het ook anders
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kon misschien. Ze waren arm en bleven arm en in hun eigen ogen behoorden ze wellicht nog tot de tamelijk welgestelden: ze hoefden hun
hand niet op te houden, zoals ze met gepaste trots verklaarden tegenover
iedereen, die het maar horen wilde. En hier in deze omgevingleefde nu dat
merkwaardige Merijntje, dat wonderlijk lichte zieltje, met zijn dromen
en fantasieen, zijn werkzaam klein verstand, omgeven door al de bizarre
gestalten van zijn fanatiek geloof, door de bigotte opvatting zijner opvoeders tot een bijna heidense poespas verworden, zijn goede en kwade
geesten - de kleine dromer - de kleine dichter. In deze armzalige, bekrompen, kille omgeving. En al deze mensen leefden maar, verzonken in
hun dagelijkse zorgen, genietend hun dagelijkse, onnozele of ruwe pretjes, aldoor, aldoor net eender, jaar in, jaar uit, tot aan het troosteloze einde
- zonder grote verlangens, zonder verheffing, geesteloos, dof en duf, en ze
waren er niet eens merkbaar ongelukkig onder. En zijzelf? Had ze niet
ongeveer alles, wat zij bij deze mensen als gemis opmerkte, had ze het
niet altijd gehad, en zat ze bier niet met haar dwaze boodschap aan Merijntje - en was ze niet misschien de berooidste, de meest ontberende van
allen hier ? Zij, die vanuit de hoogte harer sfeer neerzag op de armoe
dezer nederigen, kwam aan de minste hunner troost vragen en kon het
niet eens uitspreken. Het leven was een verwarde doolhof - en zij was de
weg kwijtgeraakt. Bitter beet ze haar kleine tandjes op elkaar en keek
een tijd lang strak naar de belachelijk beschilderde hor voor het venster,
waar ze van buiten een stuntelig landschapje op gezien had met mastodontachtige koeien in een helgroene wei, die als een kroosvijver was en een
boertje met een hoge hoed op als koewachter erbij.
Zij stond op en ging naar het kraaiende kereltje in de krib, dat dadelijk
ophield met zijn spelletje en de grote, verbaasde ogen richtte op de wuivende pluim aan haar hoed. Met haar vriendelijkste stem sprak zij het toe,
maar het opende plotseling een vervaarlijke scheurmond en begon erbarmelijk te huilen. Toen rook ze ook eensklaps de duffe slaaplucht, die
uit de bedstee naar haar overwalmde, en ze deed een stap terug, van weerzin overmand. De moeder was er al bij, nam het schreeuwende wurm op
haar arm, knuffelde het en sprak het toe met zoete, belachelijke troostwoordjes, tot het stil werd en, weggedoken aan de schouder van de
vrouw, schuw ter zijde oogde naar de vreemde.
"t Is nog wad eenkennig, ziede,' verklaarde de moeder vergoelijkend,
"t zie zo in 't g'eel gin vremden, 'ee? Ge mot 't moar nie kwoalijk nemen !'
Anne schudde met een triest glimlachje het hoofd en antwoordde niet.
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Zij voelde zich vreemd ontmoedigd, als had iemand haar diep teleurgesteld. Ze keek naar de heldere kinderoogjes, sprekend die van de vader,
naar het snoezige, ronde gezichtje. Maar ze kon geen belangstelling of
warmte voelen, en wendde zich half af.
"Edde gij ok kinders, juffrouw ?' vroeg Merijntjes `moeder.
`Nee, gelukkig niet,' antwoordde de jonge vrouw, en de harde klank
van haar stem gaf een bijna wrede nadruk aan de woorden.
`Zegt da' wel,' zuchtte vrouw Gijzen instemmend. `Ze brenge wad'
een ziirreg over een 'uis'ouwe.'
`Dan moar net as mee de jong'oondjes,' grapte Gijzen, `een steentjen
om d'r nek een de woatergang in. 'Oeveul zoud' er wille misse, wefke?'
`Da's wad' aanders,' zei zijn vrouw stug, `moar 't kon 'eel wa' minder
een toch goed, a'ge 't mijn vroagt.'
`Doar motte tegen Oonze Lieve 'eer over kloage,' spotte de man.
Anne keek hem nieuwsgierig aan : meende hij dat of was het enkel de
gemakkelijke en genotzuchtige moraal van de mannen? Een weerzin
steeg in haar op ; het mishandelde vlees der zuster sprak in haar tegen de
teugelloze zinnedrift van de onverantwoordelijke man, die enkel het genot kent en van de pijnen niet weet. Maar ze zweeg, moedeloos. Het had
alles niet de minste zin.
"k Zijn kloar,' zei Merijntje bedeesd, en liet zich van zijn stoel glijden.
`Goa j'w eige dan es proontjes wasse,' commandeerde z'n moeder, die
wist hoe het hoorde, en zich tot Anne wendend, vroeg ze : 'Mot ie z'n
zoondags paksken oandoen, juffrouw ?'
`Welnee,' lachte deze, opgelucht, dat ze kon heengaan, lij is mooi
genoeg zo, hoor. Laat maar.'
Dan nam ze met een paar vriendelijke woorden in 't algemeen afscheid en liep haastig naar buiten. Heel de familie volgde haar op de hielen, en rond het rijtuig vonden ze dan een bonte troep druk kakelende
nieuwsgierigen, die dadelijk verstomde, toen de voorname vreemdelinge
verscheen. De mannen namen onhandig hun petten af, de vrouwen
knikten bedeesd, en duwden de handen stijver onder de schort.
Merijntje klom, totaal in de war, achter mevrouw Walter in het rijtuig. Achter hem klapte de koetsier het zware portier dicht en dadelijk
daarop ratelde de koets over de keien van de dorpsstraat. De hoefslag der
driftige paarden klonk helder op in de vriezige lucht. Achter de snel
wegschietende koets brak een storm van nieuwsgierigheid los, die Merijntjes familie, gevleid, zo volledig mogelijk bevredigde. En het blinkende rijtuig was al lang om de hoek van de dorpsweg verdwenen, eer de
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kakelende groep uiteenging, om het onderbroken middagmaal voort to
zetten. Merijntjes huisgenoten zwollen van hoogmoed over hun voorname connectie: een schatrijke dame, die hun Merijntje zo maar uit vriendschap mee uit rijden nam en hem weer thuis zou laten brengen, helemaal
alleen in die statige koets van de stalhouder Jurgers, de deftigste uit de
stad.
IV

Merijntje zat naast de mooie vrouw. Ze had hem dicht tegen zich aangetrokken en zijn hand door haar arm gehaald. De warme zachtheid
van het bont aaide hem aan zijn wang en behaaglijk had hij haar laten
begaan, nog diep verzonken in de blijde ontsteltenis van het onverwacht
gekomen heerlijke, maar toch al naderend tot het aanvaarden van dit
nieuwe wonder, als kwam het hem, gelijk zovele andere, van rechtswege
toe. Het gerij overtrof alles wat Merijntje ooit op dit gebied gezien had,
en waarvan hij derhalve had gedroomd. Het was van binnen helemaal
van grijsachtig fluweel, en overal blonken zilveren knopjes en haakjes.
De kussens veerden zo, dat je de schokken haast niet voelde; je werd gewoon een beetje op en neer gewipt, zacht als in een wieg. De oogstwagens en mestkarren, waar hij wel eens feestelijk op meegereden was, stelde andere eisen aan je zitvlak ! Het raampje was net het venster van een
kamertje en dat gaf een gewaarwording van gezelligheid, die hem zeldzaam bekoorde. En als je erdoor naar buiten keek, leken de velden heel
anders dan wanner je er to voet door kwam, heel anders, net of je door
een vreemd land ging. Hij wotl de mooie vrouw vragen of ze dat ook
vond, maar toen hij naar haar op keek, zag hij tot zijn grote verbazing
tranen aan haar lange wimpers hangen. Hij vond dat nogal onredelijk:
hoe kon iemand huilen, als hij in zo'n mooi rijtuig zat en bovendien op
reis mocht ? Maar - dat was waar ook : misschien huilde ze wel van vreugde ! Dat las je in een verhaaltje ook wel, en de situatie leek hem voor zo
iets zeer geschikt.
Aarzelend toch nog, vroeg hij het : `Schreeuwde van blijschap ?'
Oons Lievrouwke vertrok haar mooi gezicht, net of hij haar geknepen
had. Zij wachtte even met antwoorden, slikte een paar mad, lachte toen
en wreef de tranen van haar ogen. Vaster drukte zij zijn arm tegen zich
aan en vroeg weerom: 'Vin je 't zo heerlijk, Merijntje?'
De kleine jongen zette zijn onweerstaanbare, verheerlijkte ogen op en
antwoordde, zachtjes dansend op de lekker verende kussens: Ikke wel 139

nou, asteblieft – 'k 'em nog nooit van ze leve zo lekker gerejen, een gij ?'
la, ik wel – maar heerlijk vind ik het ook, hoor.'
Wantrouwig keek hij haar aan : de trilling in haar stem beviel hem
maar half.
`Goade wijd op reis, juffrouw ?'
`Ja, Merijntje, naar Amsterdam. Da's nog haast tweemaal zover als
Rotterdam.'
Tomde verbij Rotterdam?'
la, daar kom ik voorbij.'
`Dan kunde de Kruik meschien effekes op goan zoeke,' opperde Merijntje dadelijk. `Doar zouwt ie zeker veal blij mee zijn.'
Peinzend keek ze in zijn vragende ogen en bewonderde zijn trouw
zieltje, dat altijd gereed was, zijn vrienden genegenheid to tonen. Hoelang zou dat zo blijven? Zacht weerde ze af: ‘Dat zal wel niet kunnen,
Merijntje. lk kom,wel voorbij Rotterdam, maar ik stap er niet uit, zie je.'
`Da's spijtig,' vond Merijntje teleurgesteld. 'De Kruik zit er zo alleen,
'ee?' Dan voegde hij erachter: `Blefde lang op reis, juffrouw ?'
le moet Oons Lievrouwke tegen me zeggen,' verzocht Anne ernstig.
Merijntje moest erom lachen, en kreeg een kleur.
"Edde da' zo gere?' vroeg hij verlegen.
Ia., dat heb ik heel graag.'
Toen, na een kleine aarzeling, omdat het toch eigenlijk wel een beetje
gek was, herhaalde hij zijn. vraag : `Blefde lang op reis, Lievrouwke ?'
Een glimlach trok om haar bevende mond en haar blauwe ogen, die
diepdonker leken n de halve schemering van het rijtuig, keken langs
hem heen, ver over de wijdheid der sombere wintervelden, gespreid onder een duister-dreigende sneeuwlucht. Dan ze zei zachtjes: la, Merijntje
– heel lang – misschien kom ik wel nooit meer terug.'
Met een schok kwam Merijntje overeind. Zijn ogen werden groter en
gespannen van schrik. Een vage aanvoeling van het leed, dat in Oons
Lievrouwkes hart schrijnde, verontrustte hem. Ze had verdriet! Oons
Lievrouwke, het mooiste, het heerlijkste, wat hij op de wereld kende
had verdriet. Hoe kon dat ? En wat was het wel, dat haar bedroefd maakte?
Nooit meer trug ?' herhaalde hij werktuiglijk, op dezelfde gedempte
toon als waarop zij gesproken had. Nooit meer ? Meende da' ?'
De mooie vrouw knikte zwijgend. De blijde helderheid week uit Merijntjes ogen. Een groot verdriet sloop zijn hart binnen. Het was een
wonderlijke gewaarwording, net of er iets binnen in hem, dat juist zo
140

heerlijk wijd open stond, plotseling werd dichtgeduwd. Als hulp zoekend
drong hij dichter tegen haar aan en het gezicht naar haar omhoog, vroeg
hij bijna fluisterend: Woarom, Lievrouwke ?'
En toen gaf zij een vreemd, ongeloofwaardig antwoord, dat Merijntje
even geruststelde, zo overmatig ongerijmd klonk het. Ze zei: `Omdat
er toch geen mens is, die veel van me houdt, Merijntje.'
Een haast onweerstaanbare neiging om te lachen kriebelde in zijn keel,
maar iets in haar toon weerhield hem toch. Alevel was er een schelms
lichtje in zijn ogen, toen hij zijn traditionele vraag uitsprak: `Ge leuge
zeker?'
`Nee Merijntje, ik spreek de waarheid,' antwoordde de mooie vrouw,
en als had zij er een onbegrijpelijk genoegen in, haar leed zo overstelpend
mogelijk over de kleine bedrukte uit te storten, voegde ze er nog eens
met nadruk aan toe : `Geen mens op heel de wije wereld houdt veel van
me, en daarom ga ik maar op reis en kom nooit meer terug.'
Verbazing en droefenis ontstelden Merijntje om het zeerst. De wereld
leek hem donker en verlaten, als Ons Lievrouwke eruit verdwijnen zou.
Een soortgelijk verdriet als bij het heengaan van de Kruik zijn hart benauwd had, bekroop hem weer. En nu was het erger dan bij het heengaan van Goort. Want die kwam over twee maanden terug, maar Oons
Lievrouwke was nog heel wat anders dan zijn vriendschap voor de Kruik.
Tederder, wijder, onbegrijpelijker en heerlijker. Zo veel als van haar had
hij nooit van iets of iemand gehouden, dat wist hij ineens heel zeker, en
met iets als schaamte voelde hij, dat hij de Kruik voor haar zonder aarzelen zou hebben vergeten. En ze zei, dat er niemand van haar hield.
Ten ikke dan ?' zei z'n verlegen vleiend stemmetje dicht bij haar gezicht.
`Kleine schat!' zuchtte Anne, en streelde zijn blozende wang. `Ik wist
wel, dat ik me niet vergist had, toen ik naar jou toe wou. jij houdt van.
me – maar daar heb ik immers niet genoeg aan. Het leven is zo schrikkelijk moeilijk, Merijntje.'
Merijntje zuchtte op zijn beurt en knikte. Hij geloofde haar onvoorwaardelijk, en de moeilijkheid van het leven drukte zwaar op hem. Maar
waarOm was het leven voor haar zo zwaar ? Zij zou toch geen mispels
gestolen hebben uit een pastorietuin of zo iets. 0, het leven was moeilijk,
als je 't goed bedacht. En hoe was dat allemaal zo ineens gekomen? Tot
voor kort nog leek alles zo vanzelf te gaan. Hij zwierf rond met zijn
vriend, en in het prachtige huis aan de andere kant van de Vliet was Ales
zo mooi, zo zonnig, zo heel veel mooier en anders dan hij ooit iets gezien
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had. Hij was zo blij geweest, zo gelukkig. En nu zat de Kruik in 't kot, en
Oons Lievrouwke ging op reis en kwam nooit meer terug en vond het
leven schrikkelijk moeilijk – en hij bleef, verlaten en alleen, achter, en
begreep er nets van. Toen dacht hij aan een ander, die ook alleen achterbleef, in het huis over de Vliet.
`Een meneer Walter ?' vroeg hij.
`Meneer Walter gaat morgen ook op reis.'
`Ok noar Amsterdam?' informeerde Merijntje hoopvol.
`Nee, de andere kant uit, naar Parijs, helemaal in een vreemd land, in
Frankrijk.'
Ook die hoop vervloog. Merijntje zuchtte dieper. Het was wreed en
niet te begrijpen. Hoe kon die meneer Walter zo iets doen? Hoe kon
meneer Walter nalaten, veel van Oons Lievrouwke te houwen? Hij peinsde met een ernstig en wijs gezichtje door over al de onbegrijpelijkheden,
die hem van alle zijden bestormden, tot hij plotseling vurig uitriep : 'As
ik mee jou in een 'uis woonde, zou ik altij veul van j'w 'ouwen een ik zou
nooit, nooit van je vandoan wille !'
`Kleine schat,' zei de mooie vrouw weer, en een herinnering maakte
haar gelaat droefgeestig. Toen lachte ze eensklaps en zei vrolijk : `Dat
zeggen jullie allemaal in 't begin, maar om het vol te houen, Merijntje,
daar zijn jaie niet standvastig genoeg voor !'
Verbaasd keek Merijntje in haar veranderd gezicht, en vol overtuiging
verklaarde hij : `Moar ikke wel, 'or!'
Oons Lievrouwke schudde hem aan zijn arm heen en weer, lachte laid,
kuste hem en riep : `Ach, malle kleine jongen, je weet niet wat je praat!
Kijk es naar buiten: 't begint te sneeuwen.'
Haar stem klonk opgewekt, en Merijntje vond de dingen ineens veel
minder erg. Hij moest haar zeker verkeerd begrepen hebben, anders zou
ze nou zo vrolijk niet kunnen praten. Opgelucht lachte hij mee en keek
naar buiten, waar de eerste sneeuwvlinders langzaam naar de grond
dwarrelden.
`0, wa' leutig !' schreeuwde hij verrukt. `A't nou moar deursneeuwt ?
Dan kumme morge sleeke-rije !'
`0, 't sneeuwt vast door,' beloofde Anne. `Kijk maar es wat een dikke
lucht. En de vlokken vallen hoe 'anger hoe dichter.'
Een tijd lang zwegen ze, bekoord door het schouwspel van de vallende
sneeuw, die een al dichter gordijn weefde tussen hen en de wereld. Merijntje zei zacht : "t Is net of a'me nou nog veul meer soame zijn as doar
strak, toen 't nie sneeuwden, 'ee, Lievrouwke ?'
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Verwonderd keek ze hem aan, knikte en zweeg. En haar gedachten
dwaalden rond de eenzaamheid, die om haar begon to komen als een
wolk van trage droefenis.. Nog nooit had ze zich zo eenzaam gevoeld, zo
verlaten en verloren in de wijdheid van de wereld als nu in dit rijtuig,
midden in de warrelende tuimel van de wilde sneeuwjacht. En vol bitterheid voelde zij de tedere warmte van het kleine, edelmoedige hartje vlak
bij haar, zo nutteloos voor haar leven. Merijntje had een hele poos gekeken naar de neerbiggelende sneeuwvlokken, die smeltend langs het vensterglas gleden. Toen hij weer omkeek naar Oons Lievrouwke, dropen
er tranen over haar wangen, langzaam, precies alsof het ook smeltende
sneeuwvlokken waren. Even trok een glimlach om die gelijkenis zijn
mondje breed, maar dan was hij aanstonds weer bezorgd en bedroefd en
bevend vroeg zijn stemmetje: `Schreeuwde nou weer, Lievrouwke?'
`Ach, nee, Merijntje, hoe kom je d'r bij ? Waarom zou ik ? M'n ogen
tranen van het kijken in de sneeuw. D'r ligt vast al een hele laag : je hoort
het rijtuig niet eens meer knarsen, merk je wel ?'
Merijntje, gerustgesteld, hoorde inderdaad met voldoening, dat de
wielen geen geraas meer maakten en dat de hoeven van de paarden nog
maar dof klopten op de besneeuwde straatweg. De mooie vrouw wiste
met een kanten zakdoekje haar ogen af, zuchtte en knikte hem vriendelijk toe. Hij danste op en neer op de kussens en riep `Morge sleeke-rije!
Oeioeioei, wa'zumme-n-een leut 'emme! Sleeke-rije van den dijk !'
Toen boog Oons Lievrouwke zich ineens diep over hem heen, trok
hem heftig tegen zich aan, en zei vlak bij zijn gezicht: `Merijntje, zeg nou
nog eens, dat je veel, echt veel van Oons Lievrouwke houdt!'
Een heel diepe ernst maakte heel Merijntjes blozend kindergezicht
strak, en bijna plechtig zei hij : `11( 'ou veul, vein, veal van jou, Lievrouwke.'
`En zal je altijd, heel je leven lang, van me blijven houwen?'
`Altij, 'eel m'n leve lang!'
Nog dichter trok ze hem tegen haar borst, kuste hem wild op zijn
wangen, zijn ogen, zijn mond. En toen voor het eerst kuste hij haar terug
en de koele weekheid van haar lippen verschrikte hem. Zwijgend, dicht
tegeneen, als twee verschuwde kinderen, zaten zij dan op de verende
bank in het rijtuig, dat heftiger schokte over de spitse keien van de eerste
straten der stad. Kort daarop hield het stil: ze waren bij het tramstation,
waar Anne moest instappen naar een verder gelegen stad, die aan de spoorweg lag.
Puffend, witte stoomwolken uitblazend, stond het malle, kleine loco143

motiefje voor de haveloze tramwagentjes te hijgen. Zij had nog maar
juist tijd om over te stappen.
`Blijfjij maar zitten, Merijntje,' zei ze. 'Het rijtuig keert dadelijk weer
om. Dag, Merijntje, dag lieve, kleine jongen! Zal je nog es aan het zeemeerminnetje denken? Dag, Merijntje!'
Ze kuste hem weer maar ze moest haar wang tegen zijn mond drukken,
eer hij haar durfde terugkussen. En toen was ze ineens verdwenen. Het
portier klapte dicht en door het raampje zag hij nog even de schim van
haar gestalte, door een dikke nevel van tranen en sneeuwvlokken, vaag
en als van heel ver. Dan kwam het rijtuig in beweging en reed weg. En
in een hoek gedrongen, heel eenzaam, en plotseling diep ongelukkig zat
daar een arm verlaten Merijntje te huilen, de vuisten in de ogen gedrukt,
en kon Lange tijd niet tot bedaren komen. Waarom had ze dat ook gezegd, van dat arme zeemeerminnetje? Daar had ze zichzelf mee bedoeld,
en dat ga E Merijntje zo'n zwaar, wanhopig gevoel. Nu was het afscheid
zo hopeloos onherroepelijk, jets onherstelbaars, jets vreselijks, waarvan
hij het rechte niet begrijpen kon, maar dat hem zo ontroostbaar bedroefd
maakte.
En zijn huisgenoten, die een stralend Merijntje verwacht hadden, waren oprecht verbaasd en verontwaardigd, toen ze zijn behuild gezichtje
zagen met de rood-gezwollen ogen en de bevende mond. En bij de eerste
vraag van zijn moeder drong hij zijn hoofd in haar schort en brak opnieuw in tranen uit en kon niets uitbrengen dan: `Oons Lievrouwken is
weggegoan, een ze kom nooit meer vrom!'
` Dan is ze net as Malbroek uit da' lieke !' grapte zijn vader, en toen
Merijntje nu nog niet lachte, was het algemene oordeel, dat hij een flauwe
kakkebroek was, en de enige troost door moeder uitgesproken, dat hij ook
nog maar zo'n klein mannetje was, deed hem nog harder huilen om de
onrechtvaardigheid, dat zulke kleine mannetjes al zo'n groot verdriet te
dragen kregen. Maar hij zei niets.
v
Zonder de sneeuw zou Merijntje verschrikkelijk ongelukkig geweest
zijn. Nu verdreef de veelsoortige pret, die de sneeuw in het dorp bracht,
de diepe, pijnlijke bewustheid van zijn verlies verwonderlijk snel, en
menigmaal vroeg hij 's avonds in bed berouwvol vergiffenis aan de beelden van de Kruik en van Oons Lievrouwke, die hij duidelijk voor zich
kon halen, in het duister, achter zijn gesloten oogleden, omdat hij heel de
144

dag niet aan hen gedacht had en almaar verwoed gestoeid en gespeeld en
gevochten in de stuivende, heerlijke sneeuw. Maar ver kwam hij nooit
met zijn nederige toespraken vol schuldbesef, want de slaap overmande
hem snel, en in zijn dromen zette hij het spel voort, ravotte, gleed in razende vaart hemelhoge, dik besneeuwde dijken af, en nooit was er in de
opwindende dromen plaats voor de verloren vrienden.
Het werd een feestelijk schone wintertijd. Na de stormachtige sneeuwdagen kwam een heldere stilte uit het oosten, en van de staalblauwe hemelkoepel strooide een blanke zon miljoenen sterrevonken over de witte
velden, waarin alle geluiden week zich dempten, als hield het leven de
adem in voor het sprookje, dat over de wereld gevallen was. Tussen de
glinsterend witte landen stolde het water in de sloten, en de oude, knoestige kn.otwilgen hieven in ontzet gebaar hun pezige armen op naar de
wolkeloze lucht, als verbaasd om de onbeweeglijkheid van hun beeld in
het starre, zwart-spiegelende ijs. Snel kropen vele witte kringetjes onder
de glanzige, donkere vloer dat waren de balken, die het ijs schraagden en
betrouwbaar maakten, en nu brak de dolheid van de wintervreugde eerst
in voile jool los. 's Zaterdagsmiddags kwamen de grote jongens joelend
in het dorp terug met de blijde mare : 'De Vliet 9ouwt! De Vliet 'ouwt !'
Dat was in geen jaren gebeurd en dadelijk gingen verhalen rond van
vroegere strenge winters en van grote tochten op schaatsen over de Vliet,
ver het land in, van dorp tot dorp, en van de rumoerige ijsfeesten, die gevierd waren. En zondags ging het lieve leven los. Alle mannen en jongens
stonden op de schaats en zwierden het haventje door naar de brede
stroom, die grimmig zwart to blinken lag onder de stralende winterhemel, maar zijn dreigend uitzicht verschrikte niemand meer ; het ijs was
degelijk beproefd en overal betrouwbaar. De enkelen, die geen schaatsen
konden rijden kwamen met de vrouwen en meisjes op priksleetjes achteraan, want het vrouwelijk geslacht, toch al tot verderf der mensheid op de
wereld gezet, mOcht de schaatsen niet onderbinden : dat zou aanleiding
hebben gegeven tot weerzinwekkend zedeloze tonelen en van het land
een modern Sodom en Gomorrha gemaakt hebben! Overal verspreid
stonden de rieten tentjes met de lustig waaiende vlaggen, en daar werd
hete anijsmelk geschonken en bier, en in 't geheim ook menig glas klare
jenever. De brede Vliet krielde van de mensen; schaatsenrijders en beoefenaars van de priksleesport schoten watervlug dooreen, het leven
klopte met versnelde slag door al de zwierende lijven van die logge zwoegers en slovende zwetsers, die hun zorgen vergaten en luidruchtig rumoerden, schaterden, stoeiden en elkaar najoegen als speelse beesten in
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een zoinerwei. Een nooit eindigend gegalm van glijdend staal op ijs was in
de lucht en je hoorde het ver het land in door de stilte zingen als een
zwaarmoedig liedje van de winter zelf. Het ijs sleep snel af, verloor zijn
verontrustende, grote diepte suggererende, zwarte kleur en de blanker
geworden stroom leek goedig en welgemoed het ongewone, luidruchtige
levenstumult te dragen. Een stoutmoedige jonge boer joeg zijn scherpgezette klepper met de arreslee het ijs op : het kraakte zelfs niet, en onder
gejuich en geklater van handgeklap stoofhij tussen de rijders door, en het
zwarte paard lichtte de poten zo trots en sierlijk als voerde het een triomfdans uit om de durf en de luide lach van zijn onstuimige baas. Het werd
een feestelijke zondag, en het feest duurde de week door bescheidener,
om de zondag daarop met vernieuwde hevigheid los te breken in een jool
en een pittige zorgeloosheid, die de vinnig doorzettende vorst uit de lome
dorpsmensen scheen te hebben losgevroren.
Merijntje verweet zich zijn trouweloosheid al lang niet meer. Hij had
geen tijd om waar dan ook aan te denken, behalve aan zijn schaatsen en
aan zijn priksleetje, aan de vrije middagen van school, aan de tochten die
gemaakt moesten worden, aan de wilde pret, de joelende vreugde, waaraan nooit meet een eind scheen te zullen komen. Hij was helemaal teruggevallen in de argeloze wereld der kameraadjes, en de onbegrijpelijkheden
uit het grotemensenleven bedrukten zijn kinderzieltje niet langer. Hij
had een schoolprijs, door de bovenmeester uitgeloofd, met hardrijden
gewonnen en oefende zich nu ernstig en aandachtig in het zwierige buiten-over rijden, waar zijn vader zo'n banjer in was. Zijn schaatsen waren
daarvoor eigenlijk niet scherp genoeg, en telkens gleed het ijzer verraderlijk onder hem uit en viel hij zijdelings op het harde ijs, zo onverwacht,
dat zijn oor blauw sloeg. Dan nam hij zich voor, de gevaarlijke proefnemingen maar op te geven, doch nauwelijks was de pijn wat verminderd, of hij begon, voorzichtig en aarzelend, opnieuw sierlijke bogen te
beschrijven op de buitenkant van zijn ijzers: het was toch zo mooi, en
iedereen keek naar je, als je buiten-over rijden kon. En toen hij op een middag in het laatst van de derde ijsweek een lange zwier genomen had, en
in zijn suizende vaart plotseling zijwaarts omduikelde en de ogen al sloot
in angst voor de pijnlijke schok van de val, grepen een paar sterke armen
hem, hieven hem hoog van de ijsvloer en een ruwe stem zei met zeldzaam zachte klank : Wel, Merijntje!'
En toen hij de ogen opendeed, keek hij vlak in het grauwbleke gezicht
van de Kruik, die hem met beide harden op de hoogte van zijn borst voor
zich uit hield.
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`Kruik!' riep hij met schelle stem, en een geweldige blijdschap vloeide
bedwelmend over zijn hart. `Zijde gij weer vrom?'
`Al twee doage,' antwoordde de Kruik, hem zachtjes neerzettend, en
Merijntje voelde een steek in zijn borst: hoe had hij die datum kunnen
vergeten! En hoe was het mogelijk, dat hij hem nog niet gezien had, niemand over hem had horen spreken ? Maar Goort gaf aanstonds zelf de
oplossing : `Joa, moar ik zijn vandoag eest noar 'ier gekomme - op schetse
van de stad. Gij zijt den eeste van 't diirp doar 'k mee proat.'
`Kruik! Kruik!' juichte Merijntje en hij pakte zijn hand en wreef er met
zijn wang over als een aanhalig katje. '0, man, ik zijn toch zo blij da' ge
d'r weer zijt! Een ik 'em een prijs gewonne mee 'acrd rijen ok. Woarom
'edde nie teruggeschreve op oonze brief, van meneer pestoor een mijn ? of 'edde 'm soms nie oontvange?'
`Joa joa, 'k 'em ' m wel oontvange, Merijntjes, een ik was ' t er veul blij
mee ok - moar trugschrijve, doar kwam nie van, 'ee. 'k' Ad niks te
schrijve.'
Merijntje keek hem onderzoekend aan. Hij zag het groezelig bleke gezicht, waarop de gevangenislucht het gezonde bruin vaal had doen verschieten. En hij was mager ook, de knoken staken door z'n wangen, en
z'n ogen keken zo raar, zo onrustig en net of ie ergens pijn had. Medelijden welde in hem op, en hij vroeg zacht: "Edde 't slecht g'ad, Kruik, in
'tkot?'
De stroper grinnikte boosaardig. Grimmig antwoordde hij `Doar
zulle wij 'et soame moar nie over 'emme, Merijntje. Da' zulde loater allicht beter begrijpen as nou. Kom, dan rije me soame. Leg moar op!'
En hij lei de handen op de rug. Merijntje haakte zijn kleine, stevige
vingers rond de zijne en voort stoven ze. Jee! - dat was nog es een vaartje!
Zo hard had Merijntje nog nooit gereden! De sterke benen van de Kruik
zetten met zo'n geweld af, dat de kleine jongen bijwijlen even helemaal
opgetild werd en achter de rug van zijn vriend vrij in de ruimte zwierde.
De tanden vast opeengebeten, de ogen half dicht, reed de stroper in
razende vaart de Vliet af, zijn lichte last meesleurend zonder er iets van te
voelen. De geweldige beweging van het snelle rijden deed hem goed en
wild zoog hij de koude lucht in zijn longen, dronken van vrijheidsgevoel,
vervuld van grimmigheid en woedende gedachten aan de weken, in gevangenschap doorgebracht. Hij had er behoefte aan, zich overmatig in te
spannen, hij had willen schreeuwen van woeste vreugde, omdat hij weer
de beschikking had over zijn eigen lijf, schreeuwen ook van dolle wraakzucht, omdat ze hem zo lang hadden opgesloten als een beest in een ge147

traliede kooi, een stinkende, kleine cel, de emmer met zijn eigen uitwerpselen als enig gezelschap. Hij, die zijn leven lang de wijdheid van velden
en zeeen en luchten om zich gehad had, gedaan wat hem lustte, geleefd
als een vogel in het bos, als een Bier in het veld, vrij en ongebonden. Elke
dag in dat smerige hok had hij gevoeld als een laaghartige belediging en
diep zat de zucht Haar wraak in zijn donker hart gebeten. Maar op dat
ogenblik overheerste de duizelende vreugde, die hem vervoerde tot deze
driftige, wilde rit, en de greep van het warme, nijpende handje rond
zijn grove vingers was hem een diep genot. De koude luchtstroom van
de snelle vaart zoefde langs zijn tintelende oren, en in tomeloze lust tot
beweging sleepte hij zijn kleine kameraad mee. Langzaam werd het dan
stiller in zijn hart en rustiger gaf hij zich over aan het genot der herwonnen vrijheid en aan de bekoring van zijn goede gedachten rond het kleine
kereltje achter hem, waar zijn wilde, ongetemde ziel zo onbeschrijfelijk
teder aan gehecht had. Eindelijk, met een onverhoedse beweging, zette
hij knarsend de ijzers dwars, en een diepe, brede groef schrapend in het
harde ijs, remde hij uit alle macht, zo sterk en plotseling, dat Merijntje,
die er niet op bedacht was, achter tegen zijn benen gedrongen werd en
zich angstig vastklemde aan de onderkant van Goorts dikke duffel. De
Kruik keerde zich om, keek de kleine jongen in zijn vuurrood, opgewonden gezicht en lachte: "Ee, Merijntje! Da's nog es schetse rije, watte?'
`Nou,' hijgde Merijntje geestdriftig. "t Was net of amme vloge! Vergeme, Kruik, me schote z'ammoal verbij ! Gij kun 'et, 'orre !'
`Moar gij ok !' bewonderde de stroper terug. `G'ieuw me toch maor
nijig bij, een da' vor zo'n klein manneke.'
loa,' antwoordde Merijntje gelukkig, doch bescheiden, `moar gij
trok me-n-ok mee. Alleen zou ik 'et nooit zo gekunnen 'emme. Sommetije vloog ik glad van 't ijs om'oog !'
`Allee, kom, dan goan me wa' drienke doar in da' tentje,' stelde Goort
voor.
Merijntje zat met een kom hete anijsmelk op een bankje, warmde er
zijn handen aan en blies rimpeltjes op de tot een velletje stollende oppervlakte. Wat angstig keek hij toe, hoe de Kruik twee grote bellen jenever
met een kwiek gebaar achteroversloeg. Hij dacht met schrik aan de
vechtpartij in de herberg van Nuiten. Maar er gebeurde niets akeligs.
Verschillende mannen van het dorp kwamen op Goort af, begroetten
hem, deden joviaal en bnbevangen. Merijntje herinnerde zich de praatjes
en verbaasde zich over hun vriendelijkheid: ze handen het dus zeker zo
erg niet gemeend. De Kruik gaf ze weinig asem, keek maar es met een
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lachje naar z'n kleine makker, en toen die z'n snee koek en zijn kom melk
op had, wenkte hij hem naar buiten, waar ze de banden van hun schaatsen even nakeken en snel wegreden. Nu ging het rustiger en Merijntje
genoot volop. Stevig nepen de kleine vingers om de ruwe hand van
Goort en trots keek hij van terzijde naar de krabbelende karneraadj es, die
ze in suizende vaart voorbijschoten, en die jaloers scholden naar de kleine
opschepper, die hen gemakkelijk voorbij kon komen achter zo'n sterke
trekker als de Kruik.
Tegen het vallen van de avond kwamen ze in het dorp terug. De stroper liep achterom naar zijn huisje, wou niet meegaan door de dorpsstraat. En Merijntje bracht het grote nieuws thuis, en vond er ander groot
nieuws : een briefkaart, aan hem zelfgeadresseerd, van Oons Lievrouwke,
met haar eigen portret erop, puur een wonder. En 's avonds in bed lag hij
dankbaar onzevaders te prevelen, verzoend met het leven, en hoopvol
gestemd: de Kruik was teruggekomen: er was een portret van Oons
Lievrouwke - waarom zou ze zelf ook niet de een of andere dag weerom
komen? Je moest maar vertrouwen hebben, net als meneer pastoor zei,
dan kwam alles vanzelf terecht.
VI

Nog een voile week Meld de vorst aan. Merijntje leefde als in een roes
van ijspret en sneiheidsduizeling. De wereld leek ijl en los, alles zwierde
mee, de velden, de verre bomen, de hoge blauwe lucht, het ritselende,
geel-verdorde oeverriet. Het zangerige gegalm van een ijsvlakte vol
voortschietende ijzers was niet meer uit zijn oren. Hij hoorde het overal,
dag en nacht, bij waken en dromen, zelfs in de kerk, als hij voor het altaar
de mis diende, zong het zoetjes, als een verleiding uit grote verten, rond
zijn hoofd, en hij had moeite om zich niet te vergissen met zijn responsies. Hij trok zijn blozend gezichtje strak en dwong zijn gedachten naar
de heilige dingen terug, maar altijd weer kwamen de verrukkelijke beelden uit de zwierende wereld van het ijs in de witte landen zijn aandacht
afleiden. Het kostte hem heel wat kleine zonden, die hij overigens trouw
registreerde in het grootboek van zijn nauwgezet geweten, om er zich te
gelegener tijd van te ontlasten.
Zelfs de oude pastoor had de verleiding van het iokkende ijsniet kunnen
weerstaan, en de schaatsen opgezocht. Zoetjes aan was hij begonnen, en
met vreugde had hij ervaren, dat zijn benen al rijdende hun stijfh.eid verloren. Glimlachend keken de mensen toe, moedigden hem aan met vrien149

delijke knikjes en gemoedelijk eerbiedige woorden. En algauw had de
pastoor zich verder gewaagd, tot op de Vliet toe, en daar kon men hem
nu dagelijks aantreffen, zijn zwarte stok met de ivoren narrekop onder
de arm en een sliert juichende kleine krabbelaars aan de slip van zijn verschoten soutane. De volwassenen keken lachend toe en bevrijdden hem
nu en dan met geweld van zijn lastig geleide, dat hij ook eens een rustig
baantje rij den kon.
Merijntje was steeds in zijn gevolg, als hij niet met de Kruik reed. En
toen, 's zaterdagsmiddags, werd het een groot feest. Want toen hij met
de stroper langs de pastoor reed, greep deze hem bij zijn zwierende das
en begon harder uit te slaan om hen bij te houden. Plagend maakte Goort
meer en meer gang. De pastoor wou niet opgeven en hield stevig slag. De
peuter, die het voorrecht van de soutaneslip genoot, struikelde en viel, een
debacle veroorzakend van door elkaar spartelende benen, en het drietal,
bevrijd van de last der aanhankelijkheid dier kleine krabbelaars, schoot
vooruit. Sneller en sneller ging het. Merijntje durfde algauw niet meer
mee uitslaan, en liet zich genoeglijk slepen. VOOr en achter hem krasten de
schaatsen van de Kruik en van de pastoor hun driftige streken. Geroep,
gelach, gejuich van vrolijke toeschouwers vloog langs zijn oren, en toen
ze eindelijk met een brede boog omzwierden en remden, lag de torenspits van hun dorp half weggezonken achter de horizon en waren zij in
de buurt van de stad.
De pastoor hijgde als een blaasbalg en wiste met een grote rode zakdoek het zweet van zijn voorhoofd. Zijn steekje stond scheef en hij keek
uitermate tevreden. De Kruik stond lachend naar hem te kijken en Merijntje sloeg zijn armen flappend rond zijn lijf om zijn handen te warmen:
dat had hij de peeendragers aan de kaai zien doen, en hij vond het een
indrukwekkend, grotemanachtig gebaar.
`Dad 'adde nie gedocht, 'ee, staarken beer,' lachte de pastoor, 'cla' zo'n
ouw ventje je niks toe zou geven? Joa, jongen, in mijn tijd was ik de
strafste rijer van 'eel den omtrek.'
`G'e j'w eige goed g'ouwe, meneer pestoor,' prees de Kruik. "k 'Ar 'et
wezelijk nie gedocht!'
lk kon 't nie bij 'ouwe,' bekende Merijntje eerlijk, `moar 'k 'em-meneige lekker loate trekke!'
`Zoonder jou warre me de stad al lang verbij gewiest,' plaagde de pastoor.
`Wel neenik,' schertste de Kruik verder. `Merijntje is zo locht as een
pliimke. Da' piezemanneke voelde gin eens.'
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lekkerr lachte Merijntje, volstrekt niet van plan om boos te worden.
De pastoor keek om zich heen.
`Sapper-jen-pen!' vloekte hij verbaasd. 'Me zijn al kart oonder de stad!'
Hij dacht even na en zei toen : 'Witte wa' ? Me moese nou moar deur
rijen een in de stad afbinne. Dan goan me bij Franken een bard artsoep
eten een een glaske bier drinke. Zijn me 't eens?'
De Kruik aarzelde even. Met de pastoor in 't openbaar verschijnen?
Maar Merijntje juichte zo hartgrondig, dat hij de moed miste om bezwaren te maken, en toestemde.
`Allee dan,' besliste de pastoor. `Goort weer voorop, een dan nog efFekes
deurpeze - moar j'w eige nie meer loate slepe, gij, 'or, kleine smiekerd.'
Spoedig bonden ze of aan de kaai en gedrieen stapten ze de grote herberg van Franken binnen, waar een vrolijk gezelschap om de tafels zat en
zich te goed deed aan dampende erwtensoep, pannekoeken, gloeiende
punch, bier en bete anijsmelk met dikke sneden peperkoek. In de ongebonden vrijmoedige stemming van de ijspret riepen ze schertsende woorden naar de oude priester en zijn twee gezellen, en de pastoor wuifde met
zijn steek, kaatste de opmerkingen terug en veegde weer het zweet van
zijn verhit voorhoofd. In een hoekje bij het raam vonden ze een leeg tafeltje. Met een brede zwaai van zijn vette vaatdoek dweilde de kastelein
de bierplassen en de koekkruimels van het blad en daar zaten ze, zuchtend
van voldaanheid.
`Ammoal soep ?' vroeg de pastoor, en toen de twee anderen knikten,
commandeerde hij glunder : `brie biirde snortjouwt-de-broek-vast !'
Merijntje kreeg een lachstuip om die onfatsoenlijke uitdrukking van de
pastoor, en die keek hem grappig verbaasd aan, tikte hem op zijn hoofd
en waarschuwde : `Manneke, manneke, gij zuld' al j'w 'onger weglachen.
Zij toch stil, kleine sliengerkiet! Zulde nou wel es zwijge!'
Maar Merijntje kon niet. Snikkend van het overdadige lachen hing hij
tegen de leaning van zijn stoel, en kwam pas tot bedaren, toen de dikke
soep met vette kluiven voor hem stond en de kruidige geur hem tot de
ontdekking bracht, dat hij rammelde van de honger. 't Was wel een zonderlinge manier, vond hij, om soep te eten in een herberg, niaar hij dacht
er niet lang over en begon gauw voorzichtig van de gloeiende soep te
slobberen.
Zolang ze aten, spraken ze geen van drieen. Toen de soep op was, haalde
de pastoor zijn sigarenkoker voor de dag. Soezerig keek Merijntje toe,
hoe ze de blauwe rook uit de donkere sigaar trokken, en met gespitste
lippen wegbliezen, genietend. Hij genoot mee, en vond, dat ie nog nooit
Is'

zo iets gezelligs had beleefd. Voor de mannen stond nu een groot glas
lichtgeel, schuimend bier en hij had een kop stomende chocolademelk
gekregen. Af en toe namen de mannen een slok, dat het witte schuim om
hun bovenlip krulde. Merijntje vond dat benijdenswaardig, en verlangde
groot te zijn om ook zo te kunnen doen. Ze zeiden Maar zelden een traag
woordje of groetten vertrekkende gasten, die hun pet lichtten voor meneer pastoor. Stil rookten ze en dronken van hun bier. De grote kolomkachel straalde zijn warmte de leeg wordende gelagkamer door; een
loomheid hoop naar Merijntjes oogleden, en een zeurig liedje begon in
zijn hoofd te neuren. Maar hij hoorde toch, hoe opeens de pastoor zachtjes vroeg : `Zijd 'er al een bietjen over 'ene, Goort?'
De Kruik nam zijn sigaar uit de mond en keek de vrager, onder zijn
borstelige wenkbrauwen nit, argwanend aan. Maar het oude rimpelgezicht stond zo oprecht-vriendelijk, zo eenvoudig van goede wil, dat hij
wel oprecht moest antwoorden. En hij zei: `I\Tee, meneer pestoor. Een
ik zijn bang, da'k doar nooit over 'ene komme zal ok.'
`Ge mot 't zo zwoar the neme, jonge,' poogde de oude man hem te
sussen. tAllee, ge zij nog zo jong — een iederendeen mot z'n eigen ommes
voege noar de wet.'
Goorts blik ging starend langs de schouder van de pastoor. Hij grijnsde
geluidloos. Jong ? Ja, hij was nog geen dertig — maar in de gevangenis
had hij het gevoel gehad of ie altijd al had geleefd, en dat was ie nog niet
kwijt. En de wet?
`A't om de wet gewiest was, meneer pastoor, zou 'et zo slim the zijn,'
zei hij dof. `Moar d'r zat wad aanders achter — een doar za'k me-n-eige
nooit noar kunne voege.'
De pastoor dacht lang na. Eindelijk zei hij zacht, maar zeldzaam dringend : leder meins is vrij om mee z'n eige leve te doen, wat ie wilt,
Goort. Gij — moar zij ok!'
De Kruik wendde zijn dwalende blik terug naar het gelaat van de pastoor en keek hem een wijle strak aan. Zijn trage hersens werkten moeilijk
aan het probleem, dat de oude man voor hem opgeworpen had, maar de
donkere stroom van zijn wild bloed sloeg alle goede wil tot begrijpen
neer en hij schudde zijn ruige kop als een ever, die de aanvallende brakken terugwerpt.
`Gij zult da' nooit kunnen begrijpe, meneer pestoor,' zei hij met een
stem, die schor was van ingehouden hartstocht. `Ge meen 'et goed, moar
ge begrijp 'et nie!
Woarom deinkte da', Goort? Ik zijn toch net een meins as gij ?'
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De Kruik keek weer langs hem heen, aarzelde voor het harde woord,
sprak het dan toch uit: `Gij kun the beseffe, meneer pestoor, wad een
vrammes in 't leve van een man woore kan.'
Het hoofd van de oude priester zonk dieper op zijn borst, en een droefgeestig licht kwam in zijn ogen. Hij zuchtte, aarzelde, schudde het hoofd,
zuchtte nog eens en richtte zich weer op.
`Ik doch wel, a'ge nerges van zou willen 'ore, Goort,' zei hij triest. 'Op
oonzen brief 'edd' ok al nie vromgeschreve. Ge meug the te veul oan j'w
eige recht glove, jonge – me zijn ammoal moar op de wereld gezet vor
een kart tijdje, een nie vor oons eige plezier. Deinkt er nog es over – een
neem 'et mijn the kwoalijk, da'k er ongevrogen over begonne zijn. 't
Was om bestwil.'
Merijntje had naar buiten zitten kijken en soezerig naar het gesprek geluisterd. Hij had er niet veel van begrepen, alleen de goedheid van de
pastoor gevoeld als iets strelends om zijn hart, en de onrust van de Kruik,
die ook hem onplezierig bewoog. Maar van al deze dingen was hij zich
maar vaag bewust, en ongeduld stond in hem op, om weer naar het ijs te
gaan en terug te rijden, naar het dorp in zo schoon gezelschap.
'Moue me nie goan?' vroeg hij listig, zodra er een pauze in het gesprek
viel.
loa; zei de pastoor, "t woor tijd. Moar ik goan nie vrom, 'or. Die
weergoaise rit zit me-n-in m'n ouwe knoke. 1k loat inspanne.'
Dat was een teleurstelling voor Merijntje, maar hij moest er zich wel
bij neerleggen. Het aanbod van meneer pastoor om mee in 't rijtuig terug
te gaan, was verleidelijk genoeg, maar de eenzaamheid van de Kruik op
de tocht naar huis leek hem de plicht op te leggen, bij hem te blijven, en
zo deed hij ook.
Ze reden in een stevige, gestadige gang om voor donker thuis te zijn.
De westerhemel was vol bruinrode wolkslierten, en de zon zonk er als
een reuzendruppel donker bloed achter weg. Parelmoerig gleed het licht
boven de wolkenbanken de klare lucht in en over de landen lag de koudheldere atmosfeer van de stervende winterdag. Merijntje zong in zichzelf
het ene schoolliedje na het andere op de maat van de vaste slag hunner
schaatsen. Tot hij op eenmaal schrok, doordat de Kruik plotseling oversloeg in woeste vaart, met wild gekras van de scherpe ijzers, die schilfers
ijs sissend opzij wegwierpen. Verwonderd keek Merijntje rond. Hij hoorde roepen en zag Janekee en de lange grensjager, die naar hen stonden te
kijken en spottend lachten. Toen boog ook hij, kleurend, het hoofd dieper,
en sloeg wat hij kon om hun gezamenlijke vaart te vermeerderen.
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ZESDE HOOFDSTUK
I
Plotseling was de wind omgelopen naar 't zuidwesten. Nevels woeien aan
over de velden en wateren, de lucht werd zacht en het ijs smolt weg als
werd er een spons met warm water over gehaald. De wind was bijna zoel,
iets lenteachtigs streek over het land en een dagenlang durend, stil sijpelend regentje sleep gaatjes en scheuren in de dikke ijslaag wijder en wijder
open. De wintervreugde was voorlopig voorbij. Het dorpsleven hernam
zijn gewone, trage wintergang. Maar de mannen liepen rond, keken onderzoekend naar de lucht, snoven de zoelte, en werden onrustig : zij roken
de naderende lente en het wachtende werk op het veld jeukte al in hun
eeltige vingers, die to lang gerust hadden.
De Kruik zat weer met al zijn beesten in zijn huisje, en Merijntje was
meer bij hem dan voor hun fatale scheiding. Want Merijntje speurde iets
vreemds aan zijn vriend, iets dat hij geen naam had kunnen geven; misschien wist hijzelf niet helder, dat er iets was, maar hij werd aldoor naar
hem heen gedreven met grater bezorgdheid, met meer hartelijke vertrouwelijkheid. Er was iets wanhopig eenzaams rond de Kruik gekomen,
en in stugger geslotenheid dan ooit vroeger ging hij min weg tussen de
dorpsmensen, die hem instinctief meer dan vroeger ontweken, afgeschrikt door zijn eenzelvige blik, door zijn sombere kop met de kleine,
glinsterende ogen, die strak wegstaarden naar de verte, als zagen ze een
doel voor anderen onspeurbaar. Hij kwam niet meer in de herbergen.
Rusteloos zwierf hij door de polders, voorzichtiger dan voor zijn aanhouding, maar stropend als steeds.
Merijntje was bang, dat hij weer gepakt zou worden, en als hij nieuwe
verhalen hoorde over de stroperijen van zijn vriend, verweet hij hem
zenuwachtig zijn roekeloosheid.
`Scheert er toch uit mee strope, Kruik ! Loat die verroeste beeste toch
lopen een blef thuis. Ge kun toch ok wel aander wark doen!'
Maar Goort glimlachte en zei rustig : `Neee, Merijntje, da' kan nie. Ge
meug me veul vroage, da' witte wel, moar uit 't veld blijve – da' goa nou
eenmoal nie.'
`Een a' nou diee lillijken '011aander weer komt?' riep Merijntje half
schreiend.
Het gezicht van de Kruik versomberde. Zijn ogen nepen tot smalle spleten dicht.
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`Da' mot ie dan moar es prebere,' zei hij kort en lachte erbij, en Merijntje
knorde onwillig : `Nou trekte net op een weerwolf.'
Op een zondag in 't laatst van januari maakten ze samen een wandeling.
In het bos waren de knoppen al druk bezig witte puntjes uit hun harde
kurassen te wringen. Een enkel elzekatje verlengde zich tot spoedige
bloei. Overal botte het eerste begin van een nieuw leven. De rulle aarde
geurde zwaar en scherp. Vogels vlogen hoog in de koel-blauwe lucht
waar helwitte wolkjes voeren.
De atmosfeer was vol spanning, en aanvankelijk had Merijntje vrolijk over de weg gesprongen, uitbundig verheugd, dat hij eindelijk, na zo
lange tijd weer eens met de Kruik er op uit trok : met Pol had hij om 't
hardst gedraafd, hem aan zijn oren en zijn staart getrokken en met hem
rondgetold in het dunne gras onderaan de dijkhelling. Maar allengs had
de sombere zwijgzaamheid van de Kruik hem ook stil gemaakt. Eindelijk
stapten zij zwijgend naast elkaar voort. Pol achter hun hielen met de
staart naar beneden en hangende kop, als liepen zij achter een begrafenis.
Ze voeren over de Vliet en kwamen voorbij het huis van meneer Walter.
Het was gesloten. Alle deuren dicht, de blinden voor de ramen, de dwarsijzers erover. Een zware stilte hing er rond, en in de dennen zong de wind
een droevig liedje. Merijntje bleef staan. Hij dacht aan de zonnige dagen
van de late zomer en zijn eerste bezoek aan dit huis. Hoe mooi was alles
geweest, hoe droomachtig mooi, als in een sprookjesverhaal. Meneer
Walter, die zo een goed gezicht had en zo vriendelijk was, en bovenal:
Oons Lievrouwke met haar blauwe ogen, haar goudglanzige krullen, haar
lichtend gelaat, en die zo wonderlijk veel van hem hield, wat alles heerlijk had gemaakt. En nu was dat allemaal alweer voorbij. Veel treurige
dingen waren kort na elkaar gekomen. De Kruik had in de gevangenis
gezeten. Oons Lievrouwke was weggegaan, naar Amsterdam. Meneer
Walter naar Parijs, dat helemaal in een vreemd land lag, in Frankrijk. Het
was alles even verdrietig en raadselachtig. Wat gebeurde er toch in de
wereld ? Waarom deden al die grote mensen zo zonderling tegen elkaar ?
Hij kon het niet begrijpen, maar onderging tegenover dit triest gesloten
huis de drukkende invloed van al dat ontmoedigend gebeuren.
De Kruik keek naar hem om en riep.
Langzaam kwam Merijntje achter hem aan. Toen hij bij hem was, keek
hij nog eens naar het huis om, en zei klagend: Woarom zou Oons Lievrouwke toch weggegoan zijn, Kruik ?'
Die haalde de schouders op, en zei onverschillig: `Ik gloof a-t-die twee
'et nie al te best soame vinne konne.'
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Wie?' vroeg Merijntje verschrikt en ongelovig.
`Wel, meneer Walter een z'n vrouw.'
`Ge zij zot,' vonniste zijn vriendje onverbiddelijk. `Zukke deftige
meinse, die moake toch zeker gin ruzie.'
De Kruik lachte onwillekeurig en de kleine jongen werd nog driftiger.
lach toch the, oakelijke vent!' riep hij. Wie kant er nou ruzie moake
mee zo'n lief wefken as Oons Lievrouwke!'
loa, zeker weet ik 'et the, 'or,' krabbelde de stroper terug. 'Ik doch 'et
zo moat.'
Merijntje haalde verlicht adem.
`Ziede nou wel,' zei hij opgeruimd. 'Ik zijn ok net een oap om m'n
eige kwoad te moaken om die zotteklets van jou.'
Goort keek naar hem, zoals hij daar parmantig naast hem stapte, en het
vertrouwen in die bruine ogen en heel dat open kindergezicht gaven hem
een beroerd gevoel. Dat mannetje zou nog heel wat bittere pillen moeten
slikken, eer hij de dingen naar hun juiste betekenis en waarde had leren
beoordelen. Als ie 'et tenminste ooit leerde, en niet net zolang z'n goedgelovige kop stootte tot ie zich eenmaal de schedel te pletter liep. Een ongekende zachtheid steeg op in zijn geschonden hart. Hoe graag zou hij
voor dit mooie kereltje blijven staan om de slagen op te vangen, die zijn
argeloosheid onvermijdelijk moest aantrekken. Met een beschermend
gebaar lei hij zijn hand op Merijntjes schouder, en een tijd lang liepen ze
weer zwijgend naast elkaar voort. Toen vroeg Merijntje, naar hem opziend: `Gloofde gij, Kruik, 'ad Oons Lievrouwke van 't voorjaar weer
vrom zal komme ?'
` Net as de trekveugels ?' schertste Goort.
`Neeè, nou zoonder flaauwe zeever — gloofde gij 'et?'
`Ge kun nooit weten, 'ee,' zei de Kruik voorzichtig. '1k ben ok wel
vrom gekomme.'
`Da's woar!' riep Merijntje blij. 'Dad 'em ik ok al tege m'n eige gezeed.
Een woarom zou z'ok eigelijk nie vrom kommen, 'ee?'
Ja, waarom zou ze niet weerom komen, als Merijntje het toch zo heel,
heel innig verlangde ? Hij had nog niet geleerd, dat het geluk niet komt,
enkel omdat wij het met ons verlangen zo erg dringend nodig hebben.
Op de terugweg bleef de Kruik op zijn beurt staan, boven op een hoge
dijk en keek tussen de zware stammen der oude olmen door naar een klein
huisje, dat een eind verderop in de polder zijn verweerd rood dak in het
bleke zonnetje koesterde. Zijn gezicht werd hard en zijn gesloten vuist
trilde tegen zijn dij. Verwonderd keek Merijntje naar hem op, zocht dan
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over het land of hij sours bier of daar een haas zag springers. Maar zover
hij zien kon, bewoog zich niets in de naakte wijdheid der wintervelden.
Eindelijk herkende hij het rode dak, waar de Kruik naar scheen te staren:
het was het huisje van Janekee Timmers. Waarom keek Goort daar zo
strak naar? Onrust sloop door Merijntjes gedachten. Hij was de woeste
vechtpartij nog niet vergeten. Het zwijgen beklemde hem, en onzeker
zei hij : `Ze zegen, 'ee, Kruik, da' Joanekee een de grensjoager noa de
vaste mee mekoare trouwe zulle.'
Goorts blik bleef als betoverd op het vriendelijke rode dak gericht. Na
een poosje antwoordde hij, zonder zijn vriendje aan te zien: 'Da' zege ze,
joa. Moar zo zeker is da' nog nie, Merijntje.'
Het kon Merijntje eigenlijk bedroefd weinig schelen en hij trok Goort
aan zijn mouw : `Korn, loat oons deurgoan. 't Is te koud om stil te stoan.'
De strakke ogen maakten zich als met moeite los van het dak, en zagen
neer op het ongeduldige kereltje, dat speels al harder en harder trok.
loa, 't is goed, vooruit dan moar,' zei de Kruik en schoofzijn verkleurde hoed achteruit. Verwonderd zag Merijntje, dat er zweetdruppels op
zijn voorhoofd stonden. Lachend oordeelde hij : `Ge zij toch een vies man!
Wie zweet er nou in de winter,' waarop de Kruik raadselachtig antwoordde: 'De berekenienge van de meinse komme nie altij uit, Merijntje.'
`Wimme-n-es oonder 't 'aardste lope ?' stelde de kleine jongen sportief
voor. Wie 't eeste bij dien. 'one poot is!' en voor de stroper kon antwoorden sprong hij al weg, en holde naar een oude knotwilg, die zijn kale
takken hulpbehoevend naar de hemel hief. Pol was niet uitgenodigd,
maar hij won de wedstrijd glansrijk, en toen Merijntje, aan het doel gekomen, omkeek, zag hij zijn vriend weer over de velden naar het huisje
staren, en hij riep spottend: "Ei, Kruik, 'edde 'm?'
`Wa' ?' vroeg die, het gezicht naar hem toekerend.
`De steilkijk!' gierde Merijntje, dansend van pret, omdat die grote
kerel er zo lekker ingelopen was.
Verroest, gij !'
Toen gingen ze verder en de kwade stemming leek verjaagd. Maar na
een half uurtje begon de Kruik weer te zwijgen, en Merijntje moest hem
de antwoorden uit de mond trekken. En hij begreep er niets van, maar
werd week van medelijden, toen hem inviel, dat deze ongewone droefgeestigheid wel eens een gevolg zijn kon van de lange weken, in de gevangenis doorgebracht. En hij besloot maar veel bij de Kruik te zijn en
z'n best te doen, hem op te vrolijken.
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Het reusachtige gouden tientje lag weer op tafel. Merijntje zat, met de
armen om zijn opgetrokken knieen geslagen, naar de gezige handen van
zijn vriend te kijken, die de laatste fijne splinters sneden van een machtige
essehouten boog, bestemd om Merijntje met een slag tot de rijkste der
mensenkinderen te maken. Het gladde, blanke hout wrikte in en uit de
gele lichtkring, en werd glanzender bij elke streek van het vlijmscherpe
mes. De donkere oogjes streelden verliefd het kostelijk wapen, dat ver
uitging in pracht en bruikbaarheid boven alles wat de jongens van het
dorp tot dan toe onder een kinderboog hadden leren verstaan. Het was
een prachtig afgewerkt schiettuig, gevormd naar het model der handbogen, waarmee de grote mannen zondags schijfschoten in de doelen
achter de herberg. Nooit had een jongen zo'n Lange, taaie, ver schietende
boog gehad, zo mooi van vorm, zo echt. Jongens hadden op z'n hoogst
een wilgetak met een touwtje, maar dit was een volledige, een ware boog
en hij kreeg er pijlen bij met een hoornen punt en veren aan hun staart!
Echte houten pijlen, niet van die rietjes met een dubbelpuntige vlierprop
aan hun top, maar wezenlijke houten pijlen, rond en glad, die ver vlogen
en rechtuit gingen, omdat er veren achteraan zaten. Die kinderachtige
rieten pijltjes vlogen altijd scheef en schots van de boog, je wist nooit
precies waar ze terechtkwamen, en ze braken ook nog ieder ogenblik.
Merijntje zou de enige zijn, die een echte boog had met echte pijlen, en
de Kruik maakte die voor hem! Het grote werk naderde zijn voltooiing
en met een hart, popelend van ongeduld en spanning keek Merijntje toe,
hoe de grove vingers van de stroper zo verbazend keurig het gladde essehout bewerkten rond de groeven, die de pees zouden moeten dragen.
Het was stil in de kamer. je hoorde alleen het snurken van Pol, die opgerold voor het gloeiende kacheltje lag te slapen, en het zachte glijden en
schuren van het scherpe mes langs het hout. Het was een uur om gelukkig te zijn in ademloos verwachten, en Merijntje genoot het in al zijn
heerlijkheid.
De Kruik wierp het mes neer, liet de boog door zijn handen glijden
om de gladheid te beproeven, Meld de uiteinden en de ronde greep in het
midden beurtelings in het lamplicht, knikte tevreden en lei zijn werk met
een lichte klap op de tafel.
`Ziezo, Merijntje,' zei hij voldaan. `Da's avvast kloar, morge za'k de
pees draaie.'
Haastig grepen de kleine handen de boog en bewonderend keerde en
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draaide de gelukkige bezitter het felbegeerde wapen heen en weer, bekeek alle onderdelen en lachte van vreugde.
`Wad' is ie mooi gewoore r prees hij. `Ge zij toch gadvergemes glad,
Kruik! 'k Wou a'k 'et ok zo kon, dan dee ik 'eel m'n leve niks aanders.'
`Doar zoude nie vet van soppe, manneke,' lachte de stroper. `Ge mot
moar liever een gander ambacht kieze.'
`Dad 'em ik ommes al gekoze,' wees Merijntje hem terecht. `Ge wit
toch wel a'k pestoor woor.'
`0, joa – da's woar ook. Nou, meschien kan 'k dan nog wel kaster bij
jou woore.'
`Zoude da' wine?'
`Zoude gij mijn willen 'emme, zo'n oongelovige?'
"k Zou j'w eest evetjes bekere,' vertelde Merijntje luchtig, 'cla' sprak
van eiges, 'ee, moar dan zou ik je geren 'emme, veul liever as iemes
aanders.'
`Dan kon ik altij boge vor je moaken, 'ee?'
`A'k pestoor zijn, 'em ik wel wad aanders oan m'n kop, as mee de boog
schiete,' zei Merijntje met een ernstig gezicht. En na even nagedacht te
hebben voegde hij erbij : `Moar dan mot er uitschere mee strope, jong :
een Ulster, die stroopt, da' voeg nie.'
`Een ik 'em wel een pestoor gekend, die stroopte zelf,' beweerde Goort,
maar Merijntje haalde de schouders op en antwoordde verstandig : `A'ge
deinkt a'k je lieges glove zal, zijd' er neve, man. Een pestoor, die stroopt
– wad een zottig'ed! Een a'ge bij mijn Ulster wilt woore, zulde j'w eige 'et
strope toch of motte wenne, want aanders komt er niks van in, nou witte
't!' •
"t Is goed, Merijntje, 't is goed,' stemde de Kruik nederig toe en hij
lachte zachtjes in zichzelf om de wonderlijke zekerheid, waarmee die
kleine fantast over de toekomst sprak. "k Zal doen wa'k kan, 'or. Zargde
gij eest moar a'ge pestoor woort.'
`Doar zal 't nie oan mekere,' verzekerde Merijntje, maar voorzichtigheidshalve voegde hij eraan toe: `Asgodjeblieft.'
Toen ging de Kruik zitten, lei de boog dwars voor zich en begon er
met een klein mesje letterjes in te snijden. Nieuwsgierig keek Merijntje
toe, en hoe verder de stroper kwam, hoe hoger het gezicht van de kleine
jongen begon te blozen. Tot er eindelijk, wat schots en scheef, of de letters in dronken vreugde dooreengetuimeld waren, maar duidelijk leesbaar stond: Deze boog snee de Kruik vor Merijntje Gijze.
Het leek Merijntje of de toch al zo fine boog nou nog honderdmaal
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meer waard geworden was, en uitgelaten danste hij rond de tafel, tot hij
Pol op zijn staart trapte en die met een scherpe gil en een woedend gebrom overeind sprong en met zijn blinkende tanden naar hem hapte.
Toen vloog Merijntje tussen de knieen van de Kruik, die hem in zijn
amen opving en hem z6 even tegen zich aangedrukt Meld. Hun ogen
waren vlak bij elkaar en Goort glimlachte. Zijn gezicht werd zo zacht als
van een goede moeder en hij voelde zijn hart bevangen van een onbestemde droefenis, die zijn ogen troebel maakte. Bijna beschaamd schoof
hij de kleine jongen van zich weg, naar Pol toe, die kwispelstaartend, de
oren in de nek getrokken, met zijn ogen om vergiffenis bedelde. Dat gaf
Merijntje weer al zijn moed terug, en streng zei hij : 'Alla, gij, lillijke
zotterik, motte gij noar 't boaske bijte? Kom 'ier een goad es gaauw dood
legen - allee, voruit, rap! - dood ze'k!'
En gehoorzaam strekte de grote lobbes zich plat op de grond, liet de
dikke pluimstaart slap hangen, stak stijf de poten uit, deed de ogen toe en
lag onbeweeghjk. Triomferend keek de kleine dierenternmer zijn vriend
aan. De over-winning had hem geheel verzoend, en vertederd zei hij :
"t Is toch een broaf 'oondjen, 'ee, Kruik? Gimme-n-es een stukske spek
vor 'em, om'at ie zo g'oorzoam is.'
En op zijn beurt gehoorzaam ging de stroper naar de kast, sneed een
schijfje spek of en nu mocht Pol, weer levend geworden, heel voorzichtig enkel met zijn lippen, zoals hij levende vogels apporteerde zonder ze
een pluimpje to krenken, uit Merijntjes hand stukje voor stukje het lekkers aannemen.
En dan zaten ze tevreden nog wat bij de kachel, de Kruik dampend uit
zijn zwartgebrande stenen pijp, Merijntje zuigend op een stukje kaneelpijp, dat eerst als sigaar had dienst gedaan, Pol languit tussen hen op de
grond. De gulden schemer van het lamplicht hing om hun hoofden, en
de stilte was danig goed aan hun hart. Maar Merijntje kon nooit lang
zwijgen, en toen hij het gezicht van zijn vriend stilaan zag verduisteren,
zei hij ineens: `Ge deink zeker oan 't kot, 'ee Kruik?'
Langzaam wendde Goort zijn troebele bilk naar hem heen:Woarom?'
`Ge kek zo zwart.'
Dieper fronsten de wenkbrauwen over de kleine ogen, en eerst na geruime tijd kwam het antwoord: Neeen, oan 't kot docht ik nie. Ik docht
oan 'eel iets aanders. Oan iets, da' nog veul arger is as 't kot.'
`Ge mot moan goed oppasse, da' ge nie meer noar 't kot mot, Kruik,'
ried Merijntje met een wijs stemmetje, "k Zou je nou nog veul minder
kunne missen as den aandere keer.'
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De stroper glimlachte: die kleine sloeber dacht enkel maar aan zijn
eigen eenzaamheid. Maar de glimlach gleed spoedig weg uit zijn gezicht
en hij zei: `boar zouwde gaauw genog oan wenne, Merijntje. Oonder
d' aandere meinse wende rap oan alles. A'k nou weer es noar 't kot moes,
zou 'et wel vor veul langer zijn as vor twee moande.'
Woarom?' vroeg Merijntje verschrikt.
`Misschien wel vor altij,' mijmerde Goort stil voor zich heen.
`Ge zij beslikt!' schold de kleine jongen, van zijn stoel op de grond
springend, de ogen groot van angst. "Oe kunde nou zo proate?!'
De stroper keek hem aan, zag de ontsteltenis in zijn angstige gezichtje
en lachte gedwongen. `Ge zij d' altij net eender, gij,' verweet hij goedig.
"Oe dikkels 'em ik je nou al nie gezeed, da' ge nie alles glove mot, wa'
de meinse zege, zot Jong ? Zulde gij je leve lang onnozel blijve ?'
`Meende ge 't dan nie ?' vroeg Merijntje herademend.
`Bel neent, kleinen oap, 'oe kom d'r op ? 1k zee 't ommes moar vor de
leut.'
`0, zeg dat dan,' bromde Merijntje. `Ge zou iemes de stapkes loate
krijge van de schrik.'
Toen lachten ze allebei om Merijntjes eigenwijze uitdrukking, maar
dadelijk daarop zat de Kruik weer met donker gefronste wenkbrauwen
voor zich te kijken en zijn handen, die hij over het hekje boven de buis
van de kachel warmde, krampten langzaam tot vuisten. Merijntje loerde
schuin naar de tafel, waar de blanke boog in het lamplicht zacht glansde,
of ie met zij overtrokken was. Een verrukte glimlach verhelderde zijn
nadenkend snoetje. Geen vermoeden drong tot hem door van de duistere
woede, die aan het hart van zijn vriend vrat, noch van de sombere drang
tot wraak, die zijn gedachten zwoel maakte, zijn handen samenneep tot
harde knoestige vuisten, als moordwapens zwaar —. Voor Merijntje zagen
de dingen er hoopvol uit : de Kruik dronk niet, vocht niet in de herbergen,
bemoeide zich bijna met niemand buiten Merijntje, zwierf minder door
de polders, en de kleine misdienaar dacht met vertederde dankbaarheid
aan de goede hulp der heiligen, wier bijstand hij trouw dag aan dag inriep voor de bekering van zijn vriend. Het zou allemaal wel terechtkomen. Meneer pastoor had hem vermaand te blijven vertrouwen, te
blijven bidden en beloofd, dat ook hij de Kruik in zijn gebeden zou gedenken. Nou, dan moest immers alles wel goed komen. En zo verbeidde
Merijntje van dag tot dag het wonder, verheugde zich heimelijk om het
stilaan al veranderende leven van Goort en was vast overtuigd, dat het
grote uur naderde. Maar hij wachtte zich er wel voor, daar zelfs maar op
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te zinspelen : hij wou de argwaan van de duivel niet wekken, die natuurlijk voortdurend op de loer lag om al het goede, dat met zoveel moeite
en geduld bereikt was, met 66n gemene streek weer teniet te doen.
"k Zal es noar 'uis motte,' zei Merijntje zuchtend. "t Sload al acht uren
op de kerk.'
De Kruik stond op. Hij rekte de armen boven het hoofd, dat zijn gewrichten kraakten, en zei: `Ik loop zo wijd mee. 'k Zit te veul stil tegewoorig. 'k Wor d'r stiff van. Kom, me zulle eest Pol in 't schuurke lege,
want ik mot nog wijer op.'
Bij het flakkerend licht van de stallantaarn keek Merijntje in de kooien.
Woar is den otter ?' vroeg hij verbaasd.
`Die 'em ik loate lope,' vertelde de Kruik, en toen Merijntje hem
vragend aankeek, voegde hij er, even haperend aan toe : loa, ziede – 'ij
wier me te vals.'
"k 'Em 'et altij een vals serpent gevonne,' zei Merijntje, volkomen bevredigd.
Toen zag hij, dat ook de fretten verdwenen waren en de stroper vertelde hem, dat die waren ontsnapt, zodat hij nu helemaal zonder jachtdieren zat. Wantrouwig keek de kleine jongen hem aan: zou hij daarom
misschien minder uit stropen gaan? Dat zou Merijntjes hoopvolle theorieen niet weinig in de war brengen! Hand in hand liepen ze door de
donkere dorpsstraat, waar je geen hand voor ogen zien kon. Er brandde
geen enkele straatlantaarn, want de almanak wees uit, dat het vandaag
voile maan was. Maar de donkere wolken had de almanak niet voorzien
en Merijntje was stilletjes blij, dat de Kruik naast hem liep.
`Over vijf doagen is 't Vasteloaved,' praatte hij. lekker, dan goan 'k
mee oonzen Arjoan naar Moetje Miebet op de Koeverieng, een Boar
blijve me tot den aanderen oched, want Moetje Miebet is bang om op
Vasteloaved alleen te zijn, ziede. Een me-n-ete d'r 's oaves poffertjes, 66n
oliekoeken, een me drienke d'r sukkeloademelk bij, Jong – 't woord een
groot feest.'
`Da's goed,' zei de Kruik, en Merijntje hoorde aan de klank van zijn
stem, hoe prettig hij het vond, dat zijn vriendje een groot feest zou hebben, hoe hartelijk hij het hem gunde. `Da's 'eel goed. Moak moar veul
leut bij Moetje Miebetten een it je baske moar dik 66n roond.'
`Da' za'k zeker,' lachte Merijntje overtuigd. `Wi'k voor jou ok een poar
oliekoeken bewoare ?'
`Ik lus gin oliekoeken op den oched noar Vasteloaved,' zei de Kruik
bedrukt. `Ge mot z'ammoal moar opete.'
162

"k Zal nog wel es zien,' besloot Merijntje edelmoedig, want hij meende, dat Goort het maar zei om ze allemaal aan hem te laten, en hij nam zich
vast voor er tOch een paar voor hem mee te brengen.

III
Vastenavond was over het dorp en heel de streek als een zotte ziekte losgebroken. V6Or de middag liepen al groepen gemaskerden en dwaas verkleden langs de wegen en door de dorpen van de nabuurschap, zingend,
zwaaiend met hun bonte lappen, ratels en mirlitons, springend als uitgelaten veulens, toetend op papieren horens, boven de donkere zuchten
van de rommelpotten uit. De afschuwelijke mombakkesen van glimmend
beschilderd bordpapier, met de verstijfde grijns om de afzichtelijk vertrokken mond, de dikke, lange neus, de vreselijke, wimperloze ogen,
waar onwezenlijk ver achter de blik glinsterde, het gejoel en gespring der
monsterachtig toegetakelde kerels en wijven, joegen de kinderen gillend
van schrik in moeders rokken, waar ze hun gezichtjes verborgen om de
gruwelijk geworden wereld niet meer te zien. Veel moois was er niet bij
de rondtrekkende groepen, die door elkaars dorpen en gehuchten zwierven, hier en daar al eens aanlegden in de kroegjes langs de weg, hossend
en joelend weer voortgaand. Ze hadden zich omhangen met ouwe todden, gekleurde lappen, onhandig samengevoegd tot kostuums, die een
treurig getuigenis aflegden van de armzalige fantasie der vervaardigers.
Slechts een enkele had een kostuum, dat wat betekende, maar dan was
het gewoonlijk nog een verfomfaaide domino, hier of daar bij een vroeger carnaval in de stad voor een krats meegenomen. De bedoeling was
niet een fraai gekostumeerd feest te organiseren, doch enkel zich op dwaze
wijze onkenbaar te maken, en dan zoveel onzin en brutale streken uit te
halen als maar mogelijk was. De meestenliepen maar met binnenste-buiten
gekeerde kleren. Hier en daar kankaneerde een vent met vrouwenrokken
aan, waar de lange slobberbroek komiek onderuit piepte. Een enkel wijf
had de moed gehad een mannenbroek aan te trekken, maar dat werd een
twijfelachtige aardigheid geoordeeld van gering allooi. Al werd er vandaag overigens niet zo nauw gekeken. Want morgen begon de vasten. Ze
namen het er nu nog eens van. Lang genoeg, zeven voile weken, zouen
ze ingetogen moeten leven en sober zijn en zich van alle genot en alle
plezier onthouden. Vandaag moesten ze leut hebben, dol en overmoedig
zijn, uitrazen, genot verzamelen voor al die taaie, droge weken van versterving en devotie. Ze moesten eten en drinken, overdadig, schreeuwen
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en springen en lawaaien om zeven woken achtereen op de herinnering te
kunnen teren, tot Pasen kwam en hen verloste. En met hun zotte uitrusting, achter de dwaze mombakkesen herkende de een de ander niet,
of ze hidden zich althans zo, en iedereen stelde zich zo mal aan als hij
maar even durfde of kon.
Op de middag propten zij zich tot barstens toe vol met feest-eten : vette
varkenskluiven, aardappelen met rooie kool bij Bergen, rijstepap met
krenten of pruimen, brood met ham en worst en spek, tot de knopen hun
van de broek sprongen en de vrouwen de band van hun rok moesten verwijden – morgen begon de vasten, konden ze hun vleestanden wel uittrekken, vandaag mochten ze nog uitvieren hun levenslust, hun brutale
driften, hun zelden bevredigde honger naar genot. En na tafel begon dan
het wilde feest eerst oprecht. Kroeg in kroeg uit zwalkten ze, dansten
stampende schotse-drieen, logge walsen, eeuwig in de war lopende quadrilles, ouwe boerendansen, de niemand meer precies kende. Ze trakteerden elkaar over en weer, dronken gaten in hun mombakkesen, slierden in steeds aangroeiende rijen de straat over, sprongen in kringen rond
de pomp voor de kerk, stampten, dat de grond ervan dreunde en de
ramen rinkelden, hielden elkaar bij de hand en gierden van:
Kee van Ginneke kreeg een kinneken
Op ene vasteloavend
Kee van Ginneke kreeg een kinneken
Op ene karneval !
Oach-e-meroach, e'en me zullen een pintje pakke,
Oach-e-meroach, een me zullen een pintje doen I
Een Mieke Poep zat op de stoep,
Een me zullen een pintje pakke !
Mieke Poep zat op de stoep,
Een me zullen een pintje doen 1
veldwachters hadden een moeilijke dag. Ze wisten, dat ze vandaag wat
door de vingers moesten zien, maar ze wisten eveneens, dat ze goed uit
dienden te kijken, omdat deze argeloos-lawaaierige pret ieder ogenblik
kon overslaan in een woedende vechtpartij. Onkenbaar verkleden loerden achter hun maskers naar oude vijanden, hopend op een gelegenheid
om vroegere veten uit te vechten, en niet zelden was het voorgekomen,
De
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dat een vrolijke zing- en drinkpartij in een kroeg 's avonds plotseling onderbroken werd, doordat iemand met een bierglas de lamp stukgooide
en er onverwacht een razend tumult losbrak van woedende kreten, wild
krijsend angstgehuil van vrouwen en de scherpe noodschreeuw van een,
die een mes in z'n ribbenkast kreeg. En als het weer Licht werd, lagen er
gewonden, stervenden wel soms, en zovelen waren in het gedrang met
bloed besmeurd, dat de dader niet was te ontdekken en meestal ook niet
ontdekt werd, al wist men wel bijna zeker wie het mes getrokken had en
waarom. De dorpsveldwachter en de rijksveldwachter van dienst, soms
versterkt met een paar gekolbakte marechaussees, liepen heel de dag
rond, heimelijk zenuwachtig, steeds in afwachting van de vechttonelen,
die altijd juist daar losbraken, waar zip net even tevoren waren geweest.
De Kruik was ook verschenen op het feest, gemaskerd en verkleed. Hij
droeg een oud matrozenpak, en het kleine mutsje met de zwierende linten
stond komiek op zijn massieve kop met het lelijke mombakkes, dat een
heksachtig ouwevrouwengezicht voorstelde met een dikke rooie propneus en een scheve kwijlmond met twee lange tandbrokkels. Iedereen
herkende hem en men verwonderde zich erover, dat hij zich na zijn teruggetrokken leefwijze van de laatste weken zo ineens in de vastenavondpret wierp. Maar men moedigde hem vrolijk aan, en hij vierde
duchtig mee feest, danste en dronk, en leek onbevangen en volstrekt niet
gevaarlijk. De aanvankelijke vrees, dat hij gekomen was om te vechten,
week, en driest geworden door zijn rustig gedrag, en door de vele borrels, die ze allengs in hun lichaam hadden, begonnen de brutaalste kerels
hem te plagen met toespelingen op Janekee en de Hollander, die na Pasen
trouwen zouden, en die Vastenavond vierden als de besten : hij had er expres
een dag verlof voor aangevraagd. Janekee liep rond in te nauwe mannenkleren, waar haar malse vormen verleidelijk onder spanden en allerlei
ruwe opmerkingen van de mannen uitlokten; de Hollander droeg een
ouwerwets soldatenuniform, met een sjako als een dubbele schepel en
een sabel als een beulszwaard. De Kruik liet de plagerijen koeltjes langs
zich gaan, dronk z'n pint, lachte en danste. Hij keek nauwelijks naar het
paar, en toen begonnen ze, brullend van het lachen, te beweren, dat hij
bang was, dat hij Janekee niet om een dans dorst vragen. Zwaar aangeschoten protesteerde hij : 'Bang ? Hij ? Bang was ie voor geen mens, dat
moesten ze niet denken – maar dat gore stel was hem geen twee woorden
waard.'
`Nou, allee – goat er dan es op af! Vroag ze's om een schotse! Da'
arfde gaddomme the!'
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`Nie dirreve ? Nie dirreve ?' bromde de stroper hikkerid. "k Zou the
wete woarom nie.'
`Ge dirf nie, Goort ! Ge schet in je broek vor Bien '011aander !'
`Vor die lange beschete Moandag ?' schimpte de Kruik grimmig. "IJ
'ee gin verrekkenis in to brenge : vandoag meude mee iederendeen daanse.'
`Nou toe dan – vroag d'r dan! G'e gin koerazie genog, 'ee?'
`Da' zulde dan es aanders zien ! Goad' opzij da'k erbij kan!'
En zijn mutsje scheef duwend met zijn vuist stapte hij, komiek gebarend op de verklede meid toe, die tegen haar Napoleonsoldaat aan hing,
de arm om zijn heup geslagen.
`Allee, Joanekeeke, deze schots vor mijn!' riep hij luidruchtig vrolijk.
De meid keek hem verbluft aan, haar ogen flikkerden onrustig achter
de gaten van het masker. Maar aanstonds kwam de lange Hollander een
stap vooruit, strekte zijn arm voor Janekee langs, en zei ruw : `Geen sprake
van: mijn meid danst met geen gevangenisboef.'
De woorden hadden duidelijk en hard geklonken en nu viel er een beduchte stilte. Iedereen hield de adem in. De vrouwen beefden en grepen
de arm van de mannen, die trilden van verwachting. Dat zou zo niet aflopen! Nu moest er een uitbarsting volgen van woeste kwaadaardigheid:
ze kenden de Kruik toch! De vermetelste onder hen zou hem zo iets niet
hebben durven zeggen. Maar tot algemene verbazing bleef de stroper
kalm en zei rustig: `Ik vroag jou niks, is 't wel? Ik vroag 'et oan joanekeee. Wille me soamen een roondje daanse, Joanekee, joa of neee?'
`Neee,' antwoordde zij, dichter tegen de Hollander dringend. `Ik daans
nie mee jou.'
Weer viel de stilte en huiverde de angstige verwachting van een uitbarsting. Maar weer bleef de Kruik kalm. Hij lachte schor en spottend en
zijn ruwe stem zei zonder boosheid: `Ok al goed! Vor jouw een gander,
'or. leder z'n meug, zee den boer, een 'ij vrat slekke. Kom, Mieke, gij
daans mee mijn !'
En hij greep een forse meid om het middel, schreeuwde: `Meziek !' en
draaide haar rond, stampend op de maat van het invallende harmonikagejengel en de wijs meezingend:
Een schots voor Mie den Blaauwe,
Ern een wals vor Jan de Bruin !
Me zulle ze lere knaauwen
Al op 'ne raauwe juin!
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Daarmee was het gevaarlijke incident gesloten. De vrouwen ademden op,
de kerels gromden een beetje van teleurstelling : ze hadden dolgraag een
vechtpartij gezien tussen die twee krachtkerels. Maar de Kruik dacht niet
aan vechten. De gevangenis zat hem zeker in zijn botten. Hij danste maar,
schreeuwde luider en ruwer de liedjes mee, dronk en raakte snel boven
zijn bier. Tegen vier uur lag hij half bezwijmd in de herberg van Birres
op een bank tegen de muur, en kort daarop zwaaide hij de straat over,
binnensmonds lallend en mompelend en struikelde zijn huisje binnen,
nagejouwd door wat toeterende kwajongens. En hij werd niet meer gezien. Lachend spraken ze over hem: die kon niet meer tegen de vrije
lucht en een stevige borrel, had te lang achter de tralies gezeten - zulke
dingen moest je bijhouden, anders verleerde je ze. Die lag nou al laveloos
in een hoek z'n roes uit te snurken, en het feest begon pas!
Een stikdonkere avond vie! over het dorp. Traag sijpelde een zacht
regentje uit de dikke, wattige voorjaarslucht, maar het vastenavondfeest
werd er niet door gestoord, joelde luider en driftiger op, hoe later het
werd. De dans werd wilder en onvaster, de kerels knelden de vrouwen en
meiden heftiger tegen zich aan en het gelach steeg hoger, nerveus, geprikkeld. Hier en daar vielen klappen. Een boerenknecht sloeg een wagenmakersgezel met een bierglas op z'n kop, dat het bloed hem in z'n
ogen liep, maar de pummel was gauw naar buiten gewerkt, waar hij afgedroogd werd door een paar kameraden van de wagenmaker, die hem
met hun tabaksdozen beboksten, tot hij in mekaar stuikte en als een voddenzak in de regen bleefliggen. Dat stoorde niemand in zijn vreugde : die
krabbelde wel weer overeind en inderdaad danste hij een half uur later
weer mee, vol blauwe builen en met een bloedende lip, maar tevreden
en welgemoed.
Tegen negen uur kwam een lange sliert hossende en als bezetenen tierende feestgangers bij cue weduwe Bosters naar buiten. Een streep geel
licht schoof een klaarte over de zwarte straat. Mannen en vrouwen, arm
in arm, stampten zingend het donker tegemoet, niets ziende door de
snelle overgang van licht in duisternis.
Eensklaps gilde een doordringende schreeuw boven het woeste getier
uit, een kreet, schril en angstaanjagend, die de vrolijke bende het hart
dreigde te doen stilstaan, wild en hoog, eindigend in een smartelijk gejammer, dat snel in een gurgelend gereutel wegstierf. Een ogenblik stond
alles verstijfd van schrik in een dodelijke stilte. Dan liepen ze schreeuwend
dooreen, verward, ontsteld, niet begrijpend. Met een klap was de deur
van de herberg dichtgeslagen, en in het aardedonker werd geroepen, ge167

gild, gehuild, gevloekt. Iemand trapte de deur open, een ander verscheen
met een lamp in de hand, een stem schreeuwde : 'ler leet er een!'
Er lagen er twee, over elkaar gestuikt. In het licht van de flakkerende
lamp herkenden ze Janekee en de grensjager. Donker blonk het weglopende bloed onder hen. Kreten van afschuw en schrik scheurden los,
gillend gejammer van vrouwen. Haastig werden de lichamen binnengedragen, op de grote middentafel gelegd. Dadelijk liepen snelle beekjes
helder rood bloed over het groene blad, lekten in vlugge druppeling op
de zwartgedanste vloer. De dorpsveldwachter stoof binnen, bleek, werd
omringd, met verklaringen overstelpt. Beiden waren dood. Beiden hadden eenzelfde steekwond, kort onder de ribben door, recht in het hart.
Een steek, die met ontzettende kracht moest zijn toegebracht, snel en met
vaste hand.
Rillend en terneergeslagen stonden de vastenavondvierders in 't rond.
Op de gladde mombakkesen glom het licht, de botte lach der maskers
leek in waanzinnige wreedheid verstard. In de ongemaskerde gezichten
stonden de ogen hol van schrik boven de bleekverstorven kaken. Zweetdroppels parelden op geelwitte, benige voorhoofden. Ontnuchterd stond
de dwaas toegetakelde troep bij de vermoorden, en in de ondraaglijk geworden stilte telde ieder de doffe slagen van zijn eigen hart, hoorde als
een verre klacht het zachte suizen van de grote hanglamp. Brutaal als een
vloek klonk dan de vraag van de veldwachter door het zwijgen: "Eet
er iemes gezien, wie da' gedoan 'eet ?'
Maar er kwam geen antwoord. Pijnlijk zocht ieder terug naar het
schrikkelijk moment van de opgierende doodskreet maar in zijn voosontnuchterde hersens vond niemand iets anders dan de roetzwarte duisternis, de dolle jool van het naar buiten hossen en dan ineens de krampachtige verstarring in schrikstuip. Wantrouwige blikken gingen rond
– was de moordenaar nog onder hen ? Toen fluisterde iemand : 'De Kruik.'
Aarzelend. Vragend. Een andere stem zei: 'Da' zou goed kunnen.'
Dan weer een ander: Wie zou 'et aanders gedoan motten 'emme?'
De veldwachter keek rond, vroeg: 'Ted iemes 'em gezien ?'
Nee, niemand had hem gezien. Geen hand voor ogen kon je daarbuiten immers zien. En ze hadden allemaal alleen maar aan hun plezier gedacht, en toen er zo verschrikkelijk geschreeuwd werd, waren ze blind
geweest van ontsteltenis. Maar hij kon er toch geweest zijn, loerend naast
de deuropening, beschermd door de roetzwarte duisternis, onzichtbaar
voor wie naar buiten kwam uit het licht ? Een jonge boer zei: "IJ is zo
zat as een pinneke noar 'uis gedoan, toen 't nog licht was.'
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`Gin meins 'eet 'em noa die tijd gezien,' kwam een ander.
De veldwachter dacht na.
`Ammoal noar buite,' commandeerde hij toen. `D'r mot iemes om den
dokter rijen, een om de masjesees uit de stad.'
"k Zal ikke wel goan,' beloofde de voerman.
De herberg werd ontruimd. Buiten stond het vol nieuwsgierigen. Als
een lopend vuur was de mare door het dorp gegaan. Alle feestgedruis
was verstomd. De burgemeester kwam haastig aan. Een oude man sprong
schreeuwend de herberg binnen : Janekees vader. Meewarig murmelden
de stemmen. Iemand kwam naar de burgemeester, die fluisterend met de
veldwachter overlegde : 'De deur van de Kruik stoad oan. D'r braan gin
licht. Den 'oond lee vor de deur te woake.'
`Ge mot Goort Perdams goan arrestere,' gelastte de burgemeester, en de
veldwachter ging. In de deiur kwam hij de pastoor tegen, die door een
paar jammerende vrouwen gehaald was. De oude man beefde en was zeer
bleek.
Ze vonden de Kruik gekleed boven op zijn bed. Hij sliep, zachtjes
snurkend. Zijn matrozenpak had hij nog aan, het mombakkes, scheefgezakt, hing grijnzend voor zijn opgezet dronkemansgezicht. Aan zijn
handen kleefde aarde, maar er was geen spatje bloed te bekennen, niet op
zijn kleren, niet op zijn vingers, nergens. Er was nog geen uur verlopen
sedert het ogenblik van de moord. Met moeite kregen ze hem wakker.
Verwezen zat hij de rustverstoorders aan te kijken, begreep niet wat ze
hem vertelden, wou weer gaan liggen en doorslapen. Maar hij moest
mee. Wankelend van slaap en dronkenschap werd hij naar het gemeentehuis geleid, tussen een grommend mompelende menigte. De veldwachter schudde het hoofd.
`Ze kunne mijn evel goed opsluite,' bromde hij overtuigd. 'De vent is
zo zat as een pinneke – 'ij is nie van z'n nest af gewiest.'
En huiverend vroeg het dorp zich af, wie de sluipmoordenaar zijn kon,
als het de Kruik niet was, en waarom? Of was het de daad van een
dronken krankzinnige? Maar wie dan? Wie?
IV

In de zonnige voorjaarsmorgen kwam Merijntje met zijn broer Arjaan
van de Koevering naar het dorp gestapt. Hij droeg, in een zakdoek geknoopt, drie dikke oliebollen met zwart uitpuilende krenten: die waren
voor de Kruik.
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Het was zoel in de lucht. De spreeuwen scharrelden in de kale bomen,
probeerden hun lenteliedjes, zetten hun veren op om zonnewarmte te
vangen. Het winterkoren blonk malsgroen boven de donkere, rulle aarde.
De knoppen zwollen. Overal stond het leven klaar om in nieuwe bloei
uit te breken. Merijntje was blij en neuriede zachtjes.
Arjaan liep met begerige ogen naar de oliebollen in de zakdoek te kijken. Hij had er veel trek in en zon op middelen om zijn broertje te verleiden de gespaarde lekkernij samen op te eten. Voorzichtig begon hij :
"Oeveul oliekoeken 'edde' ok weer in je zaddoek, Merijntje?'
Merijntje, die zijn streken kende, keek hem wantrouwig aan, en antwoordde : `Da' witte net zo goed as ikke : drie,' en om alle verdere aanvallen of te weren, voegde hij eraan toe: '66n die zijn vor de Kruik.'
Arjaan lachte schamper.
`Doar zal de Kruik veul om geve!' insinueerde hij. `Zo'n grote vent!
'IJ lach j'w in z'n eigen uit, jong — da'ge j'w eige nie schoamt!'
`Schoame?' vroeg Merijntje verbaasd en verontwaardigd, 'woavor?
De Kruik lust geren oliekoeke, dad 'eet ie zelfgezeed — een 'ij zal d'r veul
blij mee zijn ok.'
`Wa' zijde gij toch een onnozelen bloed,' spotte Arjaan listig. `Da'
zege de grote meinse moar om je vor den oap te 'ouwe, jong. Ze mene d'r
gin sikkepit van — zijde beslikt.'
Merijntje stak de tong tegen hem uit.
`Gij deink zeker a'ge alles wit,' zei hij beledigd. `Moar ik loat m'n eige
deur jou nie kullen, Arjoaneke — een d' oliekoeke zijn vor de Kruik.'
Z'n broer haalde de schouders op. Hij zweeg en dacht na, een nieuwe
aanval beramend op de fel begeerde oliebollen.
Na een poosje stelde hij voor : loat oons d'r soamen een opete. Dan
blijve d'r ommes nog twee over vor de Kruik — da's toch zeker genog.
't Is ommes moar vor een oarig'edje — om te loate zien, da' g'oan em
gedocht 'ed?'
`Da' zoude gij wel wile,' grinnikte Merijntje. `Moar ge bleft er nuchter
van, manneke, ze zijn alle drie vor de Kruik.'
Nu toonde Arjaan een begin van zedelijke verontwaardiging. Hij had
besloten op Merijntjes teer geweten te gaan werken.
"t Is wa' moois,' bromde hij. `J'w eige broer loate verrekke van den
'onger vor een vremde. Dochte gij soms 'ad Oons Lieven 'eerke da' goed
von? Ge mot eest vor je femilie zurregen een dan pas vor vremde. A'ge
mijn niks gift, een de Kruik alles, nou, da's een lillijk biechtpuntje, jongeske.'
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Merijntje was verontrust. Maar hij verdedigde de oliebollen nog: `Gij
'e zo veul oliekoeke kunnen ete a'ge moar wou, een de Kruik the!'
`Moar nou 'em ik 'onger,' klaagde de onverbiddelijke Arjaan, '66n a'ge
je broer 'onger loat lije vor een vremde, da's zoonden, a'ge da' moar wit.'
`Gij zijd' een freetzak!' schold Merijntje wanhopig.
`Een gij zijd een oonbarm'artige !' kaatste Arjaan sluw terug, `da's veal
arger.'
`Gulzig'ed is een grote zoonde.'
`Moar oonbarm'artig'ed is nog een veul grotere zoonde.'
Merijntje aarzelde. Er was tegen de argumenten van zijn broer niet
veel in te brengen, voelde hij. Hij begreep heel goed, dat die ze enkel uit
begerigheid te berde bracht, maar daar waren ze niet minder indrukwekkend om. Toen beloofde Arjaan: `A'ge mijn een oliekoek gift, za'k weer
zukke lillijke smoelen trekken oonder 't knauwe, net as overlest, witte
nog wel ?'
Merijntje glimlachte bij de herinnering. Zwakjes sputterde hij nog
tegen: `Gij kund' iemes alles afstroave. Ge zijd oonverzoadelijk, gij !'
En Arjaan voelde zich vlak bij de overwinning. Hij wreef over zijn
buik, trok een ongelukkig gezicht en zei smekend: ' Tee, toe nou, Merijntje, ziede nie, a'k bekaant in braand vlieg van den 'onger? Kunde da' nou
zo moar oanzien ? Een lillijke smoelen a'k trekke zal, jong, doar zulde
versteld van stoan — doar zijn die van overlest niks bij.'
Overwonnen haalde Merijntje een oliebol te voorschijn. Hij reikte
hem Arjaan toe, die er onverwijld zijn tanden in zette, onder het kauwen
zijn gezicht in de malste plooien verwringend, met de ogen rollend en
onder veel aanstellerij slikkend als wilden de brokken maar niet door zijn
keelgat. En Merijntje liep schuin voor hem en keek naar zijn fratsen en
lachte, dat hij schaterde. Die zot van een Arjaan toch! Maar zodra het
laatste brokje was weggeslikt, werd het beweeglijke gezicht weer effen
als tevoren, en spijtig zei Merijntje: 'Is 't nou al uit ? Toe, Arjoan, trek
nog es een poar bakkese!'
`Neee, ' antwoordde Arjaan ernstig, `da' kan 'k nie. Zukke bakkese kan
'k alleen trekke a'k wa' lekkers in mijn moond 'em. Verroest ! Doar 'em
ik glad vergete net een smoel te trekken as Joane Baks a'ze niese mot.
Da's gaddikke spijtig, 'ee?'
`Nou, doeget dan nou nog moar!' riep Merijntje aanvurend.
`A'k moar kon!' zuchtte de slimme verleider verdrietig. `Moar mee
een lege moond zien 'k er gin kaans vor. Witte wa' — gimme nog een
oliekoek, dan zuld'es wa' zien!'
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`Nog al een?' riep Merijntje ontzet. 'Dan bleft er nog moar een over!'
`Oach, man, wa' gift da' nou?' lachte Arjaan luchthartig. "t Is ommes
toch moar flaauwig'ed vor de Kruik! Deinkte nou wezelijk dat die wad
om oliekoek gift. Zij toch nie zo kinderachtig. A'ge zo flaauw zijt, meud'
een zoaterdag-e-middeg nie mee noar 't gar om rovertje te speulen, 'or.'
`Mee de jongers van de 'oogste klas ?' vroeg Merijntje verrast.
loa,' antwoordde z'n broer onverschillig. "k 'Ar gedocht om je mee te
nemen om'a' ge zo'n mooie boog 'ed. lk ben den 'oofdman, ziede, een
dan konde gij de luitenaant zijn.'
Merijntje knoopte de zakdoek los, en gaf zijn broer de tweede oliebol.
Hij controleerde zorgvuldig, of de beloofde gezichten ook plichtsgetrouw getrokken werden, en lachte zich halfziek om de komieke grimassen. Maar in het vage gevoel, dat de derde oliebol het dorp evenmin bereiken zou als de twee andere, zette hij er zelf haastig de tanden in, en at
hem gauw achter elkaar op. Teleurgesteld zag Arjaan de laatste lekkere
koek verdwijnen, maar hij had te veel gevoel voor billijkheid om er erg
boos over te zijn. Toch kon hij niet nalaten hatelijk op te merken: `Nou,
gij zijd' ok een lekkere ! Die frit d' oliekoeken op, die vor z'n kammeroad
bewoard warre.'
Ten gij dan?' riep Merijntje verontwaardigd. `Gij 'ed er wel twee van
opgefreter
`Da's wad aanders,' verklaarde Arjaan met onfeilbaar moreel inzicht.
`Ze warre nie vor mijn kammeroad bestemd — da's 'eel wad aanders.'
`Ge zijd een schijn'eilige smerlap,' concludeerde Merijntje, wiens geweten begon te knagen. Test stroaft ie me d' oliekoeken af, een dan verwet ie me nog, al ze nie bewoard 'em!'
Arjaan begreep, dat hij liever niet verder moest gaan, als hij niet met een
huilend broertje wou opgescheept zitten, en dus zei hij luchtig: `Oach,
jongen, ik zeg 't ommes moar vor de leut, begrepte da' nou nie?'
En hij begon lachend herinneringen op te halerfaan de vastenavondpret
op de Koevering en hoe bang Merijntje geweest was voor een masker met
een ellendig lange neus, die een grote zweer op z'n ene kaak geschilderd
had; ten slotte bleek het hun eigen oom Felix te zijn, maar iedere keer als
hij het masker weer voor had, kroop Merijntje angstig weg achter Moetje
Miebet d'r rokken. Merijntje wou er niet veel praat over hebben. Nog
voelde hij zijn hart sneller kloppen, als hij dacht aan dat nachtmerriebakkes van het masker en hij begreep niet, wat er voor aardigheid aan was, je
voor de pret zo gemeen lelijk toe te takelen.
Toen haalde Arjaan twee grote glazen stuiters te voorschijn, met kleu172

rige, dooreengedraaide spiralen er binnenin, en stelde voor, lopende te
knikkeren, dan schoot de weg beter op. Zo, al knikkerende en krakelende
naderden ze tegen elf uur het dorp. En in de dorpsweg, daar, waar de
eerste huizen begonnen, zagen ze een troepje mensen bijeen staan rond
een wachtmeester der marechaussees. Gauw staken ze de stuiters weg en
holden erheen om te zien, wat er aan de hand was.
Een boerenknecht stond bij de wachtmeester, en de jongens hoorden
hem zeggen: "k 'Em 'et doar in de slootkaant gevonne, toen 'k 'et veld in
wou goan. 't Stook mee de punt om'oog.'
De marechaussee hield een wonderlijk mes in beide handen voor zich.
Het was een lang, breed lemmet, gekarteld en geroest, en de greep was
van koper, ook ingevreten van roest en ouderdom, maar het was nog
duidelijk te zien, dat het koper eenmaal een menselijke gestalte had voorgesteld. Vol afgrijzen keken de omstanders naar het wapen in de handen
van de politieman. Die draaide het om en om, en keek naar het geronnen
bloed tussen de roestgroeven. En in de beduchte stilte zei toen eensklaps
Merijntjes heldere kinderstem: `Da's 'et mes van de Kruik.'
Een schok van ontroering ging door de omstanders. Alle gezichten
keerden zich naar Merijntje, en een gemompel steeg op, maar de marechaussee hief de hand op, keek waarschuwend rond, en aanstonds werd
hij begrepen en viel opnieuw de stilte. Toen wendde de politieman zich
tot Merijntje en vroeg vriendelijk : 'Witte da' zeker, manneke?'
Merijntje glimlachte. Gelukkig, dat hij net op tijd gekomen was!
Daar was de Kruik haast dat mooie mes kwijt geweest. Had het verloren en iemand had het opgeraapt. Toevallig, dat die marechaussee daar
net was, anders had de vinder het zo in zijn zak gestoken en de Kruik had
ernaar kunnen fluiten. Zo'n mooi, vreemdsoortig mes als Been mens
anders had! Maar Merijntje wist, dat het van z'n vriend was. Hij had het
hem als schroevedraaier zien gebruiken.
masjesee, da' weet ik zeker. 'k 'Em 'et 'em
Blij antwoordde hij :
'ee-g-et opgevist in de Vliet, achter
thuis dikkels genog zien gebruike.
dad ouw kruit'uis bij de stad. Dad 'eet ie me zelf verteld.'
Een zucht van ontstelde verbazing gaf lucht aan de gevoelens van de
mensen rondom, maar weer ging de blik van de marechaussee waarschuwend rond.
jongeske, da' treft. Dan zumme
Steeds even vriendelijk zei hij :
't soame noar de Kruik brenge. Wilde da' ?'
masjesee,' antwoordde Merijntje verheugd; hij dacht met wroeging aan de opgegeten oliebollen: nu hoefde hij tenminste niet met lege
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handen aan te komen. De Kruik zou maar niet even blij zijn, als hij zijn
mooie mes weer terug had!
`Komt dan moar mee,' glimlachte de wachtmeester hem bij de hand
nemend, en tegen de nieuwsgierigen zei hij : 'Aileen de vinder komd'
achteroan.'
De mensen bleven waar ze waren, te verrast om dadelijk uiting te
geven aan hun gevoelens. Maar zodra de marechaussee met zijn kleine
gezel uit het gehoor was, kwamen ze los met gesmoorde kreten en druk
geredeneer. Even later sloop Arjaan met grote ogen en een bang gezicht
weg. Hij holde het dorp in, en zag de wachtmeester met zijn broertje de
deur van het gemeentehuis ingaan.
Merijntje had wat verwonderd gekeken, maar de marechaussee had
gezegd, dat de Kruik wat voor de burgemeester moest doen en dat ze 'm
nou daar nog konden vinden om hem zijn mes dadelijk terug te geven.
v
Meer dan een uur was de Kruik al in verhoor. Vroeg was het parket uit
de stad gekomen, en dadelijk met het onderzoek begonnen. Niemand
had iets te getuigen gehad; enkel, dat Goort Perdams de vermoorden
haatte. Op de brede tafel in de hoek lagen de lijken der slachtoffers, half
ontkleed, de wrede wonden bloat, het witte vlees bemorst met strepen
en plakken donker geronnen bloed. De gezichten leken verstard in een
uitdrukking van verbaasde schrik, dat van de vrouw met een smartelijke
trek om de verbleekte mond. Ze hadden de Kruik voor de lichamen van
de vermoorden gebracht, en hij had ze somber, maar zonder merkbare
ontsteltenis bekeken. Op alle vragen had hij de schouders opgetrokken,
met een verveeld en onverschillig gebaar. Hij bleef bij zijn verklaring.
Vroeg al was hij dronken geworden en naar huis gegaan, en had geslapen
tot ze hem wakker hadden gemaakt om hem naar 't gemeentehuis te
brengen. Hij wist van niets. Als ze dachten, dat hij het gedaan had, moesten ze dat maar bewijzen.
De officier, geprikkeld door zijn onmenselijke onverschilligheid,
vroeg : `Heb je niet te doen met die twee jonge mensen, die daar in de
bloei van hun jeugd zo gruwelijk vermoord zijn ?'
`Neee,' antwoordde de Kruik stug. "t Warre m'n vriende nie. 'IJ 'ee
me twee moanden in 't kot g'ollepen, een Boar 'emme ze soamen om
gelache.'
‘Dus je haatte ze ?'
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loa, da' deed ik. Moar doarom 'em ik ze nog nie vermoord.'
Er was een drukkend zwijgen.
`Algemeen word jij voor de dader gehouen.'
Goort haalde de schouders op en antwoordde niet.
Wat denk je wel van de man, die dat gedaan heeft?'
Een sterke grijns ontblootte de sterke, gele tanden van Goorts wolvengebit. `Ik deink a' de man, die da' gedoan 'eet, 'ier z'n Poase wel nie ouwe
zal,' antwoordde hij cynisch, keerde toen het gelaat naar het venster en
keek de twin in, waar de spreeuwen luidruchtig krakelend van tak op tak
sprongen.
Het onderzoek in en rondom zijn huis had niets opgeleverd, dat hem
bezwaren kon. De heren van het parket fluisterden met de burgemeester,
keken of en toe verstolen naar de gedrongen gestalte, met het wrede, onverschillige gezicht. Ze hidden hem alien voor schuldig, maar ze zouden
hem wel moeten laten lopen, omdat er geen enkele aanwijzing tegen
hem was. Misschien zou hij praten, als hij vrij bleef. Misschien werd er
toch nog iets gevonden, vandaag of later. En als ie 'et gedaan had — wat
een woeste, doortrapte duivel moest die kerel zijn, om zó onbewogen to
staan in de kamer, waar zijn slachtoffers lagen, tonend hun gapende, afschuwelijke wonden.
De Kruik stond tegen de muur geleund, de handen in de zakken, het
rechter been gekruist over het linker, kalm, onverschillig. Niets in zijn
nors gezicht kon doen vermoeden dat hij bevreesd was of door onrust
werd gekweld. Hij lette zelfs niet op het gefluister achter de groene tafel,
noch op de snelle blikken, die hem van tijd tot tijd zochten. Naast hem
stonden twee lange marechaussees, de hand op het gevest van hun sabel,
de kolbak diep in de koude ogen.
De Kruik voelde zich veilig. Te listig had hij alles overlegd. Niemand
had hem gezien. De doek, die als een dikke prop om zijn hand en de greep
van het mes gezeten had, en met het springende bloed was bespat, had hij
tot pulver verbrand, en verder was er niets. Het mes lag veilig op de bodem van een sloot vol gewarrel van waterplanten, en niemand kende
bovendien dat mes. Zijn bloed was tot rust gekomen, zijn woeste innerlijke razernij was bevredigd en stilgevallen. Ze hadden de strijd met hem
gewild — daar lagen ze. Maar zien, wat er nu komen moest.
Toen ging de deur open, en op de drempel verscheen Merijntje.
De Kruik stond met een schok recht. De kleine jongen keek hem stralend aan. In zijn rechter hand hield hij bij het gevest een oude, roestige
dolk omhoog. In zijn blijdschap zag hij alleen z'n vriend, liep de kamer in
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en riep verheugd: "Ier is je mes vrom, Kruik.! Z'emmen 'et oan de slootkaant gevonne. Gelukkig was ik er net bij, jong, aanders warde 't kwijt
gewiest.'
Achter de kleine gestalte rees in de deuropening de donkerblauwe, zilver-betreste figuur van de wachtmeester, met het blozende gezicht, dat
triomfantelijk grijnsde. Nog een paar passen kwam Merijntje dichterbij.
`Nou? Zijde nie blij ?' vroeg hij verwonderd.
Toen zei de stem van de wachtmeester boven hem: "Et mes zit vol
bloed.'
Een vreemd gegrom kwam uit de keel van de stroper. Even sloten zich
zijn ogen, en met een gebaar van dreiging en afweer beide strekte hij zijn
zware hand uit met gekromde vingers. Duizelingwekkend snel joegen de
gedachten in zijn plots gonzende kop achter elkaar aan. Het enige wezen,
waar hij op de wereld van hield — het enige wezen dat Meld van hem,
stond daar — een werktuig in de handen van hen, die hem in de val moesten jagen. De verdomde smeerlapperij. Juist hem — juist Merijntje, zijn
kleine kameraad — Merijntje. Verraden had ie hem.
De spanning in zijn wezen brak. Alle kracht, alle energie, die moed tot
verzet gleden uit hem weg. Hij zag nets meer dan een donkerheid voor
zijn ogen. Nu kon hij niet meer volhouden, niet meer vechten — nets had
meer waarde. Merijntje... En die wist niet wat hij deed. Zijn verwrongen
gezicht werd angstwekkend bleek. Hij opende de ogen, en zei schor : "t
Is goed — breng me moar weg. Ik 'em 'et gedoan.'
De handboeien knipten om zijn uitgestoken polsen. De officier wenkte
met de hand.
Verwezen stond Merijntje in de kamer. Werktuiglijk dwaalden zijn
ogen rond, bleven, zich van schrik verwijdend, rusten op de beide lijken,
die wreed hun afgrijzelijke wonden toonden. Toen begreep Merijntje
met verpletterende helderheid eensklaps wat er gebeurd was en het besef
van de gevolgen zijner daad viel als een vernietiging over zijn hart.
Kletterend gleed het mes op de grond. Bang en benauwd draaiden de
donkere kinderogen, vergeving zoekend, zich naar de Kruik, die hem al
voorbij was, op weg naar de open deur. Dan werd Merijntje even wit als
het papier, dat op de tafel een blanke vlek tekende. En met een zware
zucht sloeg hij achterover op de vloer.
Bij de drempel wendde de moordenaar zich om, keek naar de kleine
gestalte, die roerloos lag. Hij maakte een beweging als wou hij op het
bewusteloze jongetje toespringen, en kreunend wrong hij hees uit zijn
benauwde keel: `Merijntje!'
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Maar Merijntje hoorde hem niet, en de marechaussees duwden hun
arrestant ruw de deur uit. Toen boog hij het hoofd en ging, zonder verzet.

Zo eindigde Merijntjes eerste kennismaking met het brandende leven der
grote mensen, waarin hij als een argeloze vlinder had rondgefladderd en
zo wreed de tere vlerken geschroeid.
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DE RIJKAARD
EEN DORPSTRAGEDIE

I
Wat wisten eigenlijk de verwende mensen uit de stad ervan? Voor hen
was het enkel een ironisch genoegen, waarin zij zich welbehaaglijk kittelden met een besefvan hogere levenskunst. Zij kwamen 's zondagsmiddags
in hun gladzittende stadse kleren aangekuierd in kleine groepjes en liepen
rond over de kermis met laatdunkende gezichten, toegefelijke glimlachjes en een honend, superieur plezier in de luidruchtige uitgelatenheid van
de achterlijke dorpelingen en de schonkige boerenknechts, die op hun
geweldige manier feestvierden, dronken, schreeuwend hun banale liederen bralden, stampend hosten en sprongen, opgewonden vrolijk, een
vreugde uitvierend alsof er wonder wat aan de hand was. De verwaten
stadslui grinnikten wat om dat schamele kermisje van een stuk of wat
koek-, oliebollen- en speelgoedkramen, een draaimolen en een luchtschommel. Maar ze deden verstandig, als ze hun spotwoorden en laatdunkend gegrinnik achter hun hand verdoken, want deze boerse, verdwaasde kermisgangers verstonden in deze materie geen gekheid en ze
hadden zware, harde knuisten, die met verwonderlijke vlotheid losbeukten op de onwelkome stadse geurmakers, overmoedig genoeg om hun
kermis to durven honen met woord of gebaar.
Wat wisten die opgedofte mensen uit de stad, waar de weelderig uitgemonsterde kermis een voile week achtereen duurde, ervan ? Hoe konden ze er ook maar enig besef van hebben, wat dit kermisje, him kermis,
hun eigen kermis, voor de mensen van het dorp betekende ? Hoe konden
zij, Wier leven vol was van velerlei en veelsoortig vermaak, ook maar in
de verte vermoeden, hoe voor het stile, afgelegen dorp die povere kermis een gebeurtenis was van groot gewicht, een belangrijke mijlpaal in
het eentonige leven van hard en ononderbroken werken, een hoogdag
van het jaar ? Een helglanzende dag van vreugde, waarnaar reikhalzend
werd uitgezien, weken en weken lang ; die de zengende zomerzon en het
werken op de verschroeide velden draaglijk maakte door zijn belofte van
feestelijke verpozing over luttel tijd ?
Wisten ze, de verwaande stadse praalhanzen, ook maar bij benadering,
hoeveel drukkende zorg en bijna duldeloos hard labeur verzoet werd door
het opwindende vooruitzien naar de laaiende vreugde van die kleine kermis,. van die vlammende zondag vol rumoer, kleur en geschitter van
kiatergoud, bedwelming van drank, muziek en dans?
Als de luie dagen van Pasen en Pinksteren voorbij waren, keek het dorp
voor de rest nog maar enkel uit naar de sprankelende verrukkingen van
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de kermis, midden in augustus, op de zondag na Half-Oogst. Die uitzonderlijke, wonderbaarlijke dag van overweldigend uitbarstende vreugde,
van baldadig feesten, wild uit de band springen, hossen en galmen tot de
keel hees was, drinken en dansen in herbergen en straffe vrijage langs de
dijk in de avond, als de kramen en de kroegen gesloten waren. Ze spaarden en schraapten, waren zuinig tot vrekkigheid toe, alleen om zoveel
mogelijk geld bijeen te garen en royaal te kunnen zijn voor zichzelf en
anderen, wanneer de gouden dag gekomen was.
Twee weken tevoren was de spanning al bijna niet meer te dragen. Wilde geruchten doken op, niemand wist vanwaar, uit welke bron. De mallemolen kwam niet dit jaar : de gemeente had te veel staangeld gevraagd!
Aanstonds vlogen er woedende dreigementen rond aan het adres van
de burgemeester, de hebzuchtige schraper, die daar natuurlijk aansprakelijk voor was. Maar een nieuw, opwindender gerucht achterhaalde het
eerste, ontstellender : er kwamen twee mallemolens ! Het was voor zekere
waarheid verteld ! Een zou gratis staanplaats krijgen op het erf van de
Dikke, de rijke hereboer, wiens hoef stond aan het eind van de dreef. En
de concurrerende mallemolens zouden draaien voor een halve cent in
plaats van voor een hele, uit pure broodnijd! Het was niet om te geloven,
maar het was zuiver waar!
Iemand had gehoord, dat op het veld achter de dijk, voor de hoef van
Timmers, een paardenspel zou komen. Denk je zo iets in : een paardenspel !
wel Been groot, maar toch een echt paardenspel, met kunstrijders, clowns,
kunstenmakers, gedresseerde paarden en honden – en d'r moest ook een
kameel bij zijn of een olifant of zo iets. Denk je zo iets in ! En dan had
iemand verteld, dat er zo'n heel grote galanteriekraam onderweg was,
met speelgoed en snuisterijen, vaasjes, beeldjes en klokjes – en wel vier
oliekoekenkramen! Het was ieder jaar dezelfde driftige opwin.ding. En
hoe nader de grote dag in 't zicht kwam, hoe heftiger de gemoederen in
beroering raakten.
Groot en klein werd aangestoken door de nervositeit der hevig gespannen verwachting en onder de schooljongens werd nijdig geplukhaard
tussen overtuigden en wereldwijze sceptici, die de waarde der rondvliegende geruchten bespotten. De volwassenen namen het voor het uiterlijk
kalmer op, maar zij leefden innerlijk niet minder gespannen alle wendingen van de stemming, alle geruchten, alle geopperde mogelijkheden mee.
Als er twee of drie bij elkaar stonden, hadden ze het algauw over de komende kermis en 's avonds zaten ze voor hun deuren bijeengedrumd, op
stoelen, of op de grond gehurkt en bespraken het laatste nieuws en haal182

den sappige verhalen op van vorige kermissen. Er werd geluisterd naar de
ouwe mannetjes, die vertelden van de kermissen uit hun jonge jaren,
veertig, vijftig jaar geleden. 0, dat waren pas feesten geweest! Zij snoefden over de kolossale eet- en drinkgelagen van die ouwe tijd, de heroische
vechtpartijen waaraan ze hadden deelgenomen, ware veldslagen, waarin
zij de tegenstanders onveranderlijk hadden murw gebeukt, flauw gebokst
met hun metalen tabaksdozen, ze het dorp hadden uitgeranseld tot ze lagen te bloeden en steunen en snikken aan de dijk en zich later miserabel
naar huis sleepten, omdat ze hun gehavende smoelen niet meer op de kermis durfden vertonen. Dat waren andere tijden! Sindsdien was de wereld
flauwhartiger geworden, sikkeneuriger en bedaarder. Maar valser ook,
want als het nou tot vechten kwam, werd algauw het mes getrokken en
er vielen dooien of zwaargewonden en de justitie kwam erbij met schande van boeien en gevangenis. Nee, toen zij nog jonge jongens waren, deden ze het of met de vuisten en tabaksdoos, en als het erg hoog liep en de
vechtlust niet afliet de verhitte koppen te doorgloeien tot in de avond toe,
dan grepen ze een oud dubbeltje, haalden dat kriskras over de stenen, tot
de rand vlij mscherp was, namen het tussen vinger en duim, sloegen de lamp
in gruzelementen en jaapten mekaar in donker met de vliemgeslepen
dubbeltjes over hun bakkesen.
Dat was een onschuldig, om zo te zeggen kameraadschappelijk genoegen, zonder boosaardige bedoeling. Als er licht gebracht werd, liepen ze
te hoop en keken naar mekaars rijkelijk bloedende tronies met de felle,
smalle sneden en het moest al heel erg zijn, wanneer iemand er es een oorlelletje of een stukje van zijn neus bij was ingeschoten. En dan lachten ze
gemoedelijk, en veegden zich het bloed met de rug van hun hand uit de
ogen, dansten vrolijk door, zonder wrok, trots op hun eerlijke wonden,
gekalmeerd door het afgetapte bloed. Dat was tenminste een mannelijk
plezier en er gebeurden geen ongelukken bij. Maar tegenwoordig ging
het slimmer toe, moesten ze dadelijk het gevaarlijke mes trekken. Weliswaar wilden ze toegeven, de driftige kwijlende ouwe mannetjes, dat de
nieuwe dubbeltjes zich minder leenden voor het gezellige spel: ze waren
te hard en te dik, en niet zo maar een twee drie scherp te slijpen, maar dat
was nog geen reden om zo maar pardoes met een mes te gaan steken ! Als
'et nou nog bij enkel snijden bleef, maar steken was vals en moorddadig.
Misprijzig schuddebollend trokken de ouwetjes hun tandeloze mummelmondjes smal, in huiverige afschuw voor het lange, blinkende mes, het
gevaarlijke, onberekenbare, dat zo fataal z'n onherstelbaar werk placht te
doen.
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De wereld ging achteruit.
De jonge kerels lachten, hard en brutaal. Zij waren niet bang voor het
mes. En ze gingen onder elkaar na, wie er van de dorpen uit de omtrek
vermoedelijk komen zouden, waar voor opgepast moest worden en die
ze bij de eerste tekenen van ruziezucht met vereende krachten van de
kermis zouden wegslaan. En de stille zomeravond was vol gepraat en gelach van voor de deuren bijeengroepende praters en vaak sloeg het ijle torenldokje de wren met kleine beetjes eer ze naar binnen en naar bed gingen, om in hun slaap weer kermisavonturen te beleven, tot de wekker
vroeg in de nieuwe dag afliep, hen onuitgerust oproepend tot de kwellend-zware arbeid op de velden, waar de oogst riip stond.
Maar de kinderen waren het ergst aangetast door de koorts van verwachting. De laatste week konden ze aan nets anders meer denken, over
nets anders meer praten, van nets anders meer dromen dan van de kermis. Ze hadden vakantie en liepen de godganse dag heen en weer van het
dorp naar de kaai, turend het smalle, lang gestrekte havenkanaal in, dat
naar de rivier leidde en waardoor het mallemolenschip moest binnenkomen. In kleine groepjes zaten de hardnekkigsten urenlang op de heul en
tegen de dijk en gingen maar aarzelend en voortdurend omkijkend weg
om haastig wat eten binnen te schrokken en dan gauw hun observatiepost weer in te nemen. Want ze wilden de aankomst van dat wonderbaarlijke schip niet missen, voor alles in de wereld niet.
Schetterend en snoevend zaten ze bijeen, kortten zich de tijd met verhalen van vorig jaar, hoe ze geholpen hadden bij het opbouwen en wat
hun daarbij overkomen was.
Deze maal pochte de Lange niet mee. Hij hoorde nauwelijks het heftige
dispuut van de kakelende makkertjes.
Jantje Schetters blufte: `Dieen eene knecht, 'ee, mee z'n Belze broek,
diee lange moagere, ge wit wel? Nou, die zee 'at iet nog nooit zo'n fief
manneke gezi en 'ad as ikke!'
`Nou, moar ikke !' overtroefde Sjoantje Bosters dit zelfbewuste verhaal.
`Ik zijn kammeroadje gewiest mee 't zeuntje van de mallemeulen een ik
'em wel tien keere vor niks meuge rije !'
`Een ikke dan ?' verpletterde Fons Testers hem op zijn beurt. `Ik 'em in
't roefke van 't mallemeuleschip gewiest! D'r stong een gouwe klok op
't schouwke, manne! Een ik 'em bodschappe gedoan voor 't mallemeulewijf in 't diirp. Een toen kree'k een bottram mee stroop een vijf cente!
Een – een ieJeke keer as ze me-n-op de meule zag, knikte ze tege me.'
Ze keken met jaloers ontzag naar die fortuinlijke Fons en zwegen be184

dremmeld, totaal overdonderd door dat vlotte verhaal van alles in de
schaduw stellende glorie.
`Ge leuge toch nie ?' informeerde dan schuchter een kleinere jongen,
maar Fons keek hem verachtelijk aan, snoof veelbetekenend en sneerde:
`Goa noar je moeder een vroagt of ze je neus wilt vege, snotpiek!'
• Een ander, woedend van ijverzucht, nam het toen voor het schuw terugwijkende peutertje op en zei smalend: `boar is van de jood bij, jongers ! Foons zit te liegen 'at ie barst, een dan 'eet ie nog proatjes op de
koop toe ok.'
`Wa?' gilde Fons furieus, opspringend. Ikke liege? Zeg da' nog es a'
ge darft!'
`Oach jonge, schet toch, mee je groote kweek!' snauwde de ander onversaagd, en toen vlogen ze mekaar in de haren, vochten tot ze doodop
waren. En de aandacht van heel de troep was zó geboeid door de interessante vechtpartij, dat ze kermis en mallemolenschip voor een ogenblik
vergaten.
Aileen de Lange keek dromerig over de vechtenden heen, het havenkanaaltje in, de armen beschermend om de schouders van z'n twee
kleine zusjes, waar hij op moest passen, onverschillig voor de luide
kreten, het gebrul en gezwoeg der vechtenden en het hevige geharrewar onder de driftige toeschouwers. Want de ziel van de Lange zweefde
hoog uit boven de alledaagsheid van dit miezerige gebeuren, deze naargeestige wedijver in peuterige ijdelheid, en vermeide zich in goudglanzende visioenen van verrukking om de komende glorie van de kermiszondag,
en de heldenrol, die hij alsdan spelen zou. De Lange toch borg diep in zijn
hart een groot en zwaar, een overweldigend geheim en nog steeds was
het zijn eigen geheim, van hem alleen, dat hij met bovenmenselijke inspanning nu al zolang bewaarde om des te zwijmelender te genieten van
de verslagen verbazing der kameraadjes, als hij plotseling voor de dag zou
komen met zijn wondere onthulling en overgaan tot de daad. Verstomd
zouden ze staan, sprakeloos, verpletterd, allemaal, en hij zou onaangevochten de koning zijn van heel de troep.
Zijn dromende bilk starend ver weg over de gladblinkende waterstreep
tussen de groene oevers, toegefelijk in zijn nog alleen door hem zelf geweten grootheid, dacht hij glimlachend: Loat ze moar pluk'oare, die
arreme klieters. Wa' zulle ze kijken a't zo wijd is! Gadsamme nog toe!
wa' zulle z' een oogen opzette! As gloaze marpels. Nog moar vier doagskes – nog vier keere sloape. Ge zul ze versteld zien stoan, die sukkeleers
–jirremeraante nog toe toch. A'k 'et ze nou es ineens vertelde? Ze zouwe
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nie wete, wa' z'oorde, de suffers. Neee, da' doe' me nie, jongske. Nie
vor een zoondag-e-middag, noar 't ete. jee! jee! jee! wa' zulle ze toch
stoan te zien!
Hij sehurkte zich zachtjes van onmetelijk welbehagen en drukte de
zusjes dichter tegen zich aan.
Het gevecht was geeindigd, doordat de combattanten geen adem meer
hadden. Hijgend en doodvermoeid zaten de vijandelijke partijen ieder in
z'n eigen kring van aanhangers, bestoven en gehavend, de wilde haarbossen verward, vol zand en grassprietjes; zij wreven hun builen en
schrammen, wisten het zweet van hun gezicht met de mouw van hun
jasje, waren smerig als kleine zwijnen en wierpen elkaar gloeiende blikken
toe vol haat en verachting. Maar de debatten werden hervat, de vijandelijke stemming ebde weg en spoedig vormde het gezelschap weer een
redekavelende troep. Ze snoefden en bluften en wisselden nooit beleefde
avonturen uit en nooit volbrachte heldendaden op vroegere kermissen.
En in hun vurige opgewondenheid bemerkten ze geen van allen, dat de
Lange, die anders niet op z'n mondje gevallen was, almaar door zweeg,
zo mal dromerig over hen heen keek en blijkbaar van al hun wild gekrakeel niet meer verstond dan van het gegons der muggen, die in het zonnetje dansten boven hun bezwete koppen.
II

Het was geen ijdele snoeverij of zinledige verbeelding.
De Lange had werkelijk een groot en vervoerend geheim, dat hem
brandde op de tong, maar dat hij standvastig binnenhield, gelijk hij zich
had voorgenomen en dat hij niet zou onthullen voor het betekenisvolle
moment, waarop hij zou uittrekken als een held en hen alien zou overstelpen met sijn glorie, zijn verpletterende, onbedenkbare rijkdom. Nog
wisten ze het geen van allen ! Nog zagen ze hem aan voor net zo'n arme
sloeber als ze allemaal waren.
Doch de Lange was rijk!
Hij bezat bijna een hele gulden, in zalige, volledige en geheime eigendom! Achtentachtig centen bezat hij, om precies te zijn, maar als het hem
mee wou lopen in deze laatste, woelige dagen voor de opening van de
kermis - dagen waarin voor de slimmeriken de fortuinen op straat voor
het grijpen lagen - dan bracht hij het voor zondagmiddag tot een yolk
gulden! En zondagmiddag vijfuur, ni de koffieboterham, dan zou hij met
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heel zijn onmetelijk vermogen op zak de kermis op gaan en hij zou het
verkwisten in een overstelping van heerlijkheid, aangegaapt, achternagelopen, bewonderd, benijd, verafschuwd en vergoddelijkt door al de jongens van het dorp.
Ho! ze liepen nou al op te snijen, overtroefden elkaar met verhalen over
de fantastische bedragen, die ze te verteren zouden hebben. Een was verheerlijkt begonnen met een dubbeltje, dat hij vast en zeker bij elkaar zou
krijgen van z'n vader, z'n moeder, een oom en twee tantes, allemaalvrijgevige mensen. Een ander was toen in zijn verwachting tot drie stuivers
gegaan, en een nog groter fantast had de waarschijnlijkheid geopperd, dat
hij, als alles meeliep, het allicht tot een kwartje zou brengen. Razend van
spijt en afgunst, blind voor alle verhoudingen in de onderlinge wedijver
om het gezag van het grootste vermogen, had de kleine, dikke Peer Beda
van het snoepwinkeltje toen gekeft, dat hij misschien wel met vijftig
centen op de kermis verschijnen zou! Maar die overdreef altijd zó liederlijk, dat ze hem zelfs nu niet hadden tegengesproken, want om zijn gezwets werden ze al lang niet meer nijdig. Ze hadden enkel maar minachtend gegrinnikt, tegen elkaar geknipoogd, een schouder spottend opgetrokken om zo brutale, belachelijke ophakkerij. En daar was het toen bij
gebleven. Niemand had het ook zelfs maar in gedachten gewaagd boven
de twee kwartjes te gaan : aan alles was een grens, ook aan onder jongens
geoorloofde overdrijving.
De Lange had stilletjes voor zich heen gemonkeld. Een dubbeltje, een
kwartje, twee kwartjes - jawel - je moest es komme ! Hij kende dat. Vijf
centen as alles meewerkte ! Maar dan nog ! Veronderstel even de waanzinnige mogelijkheid, dat die kleine, dikke blaaskaak waarachtig met
twee kwartjes op de proppen kwam - dan liet ie 'em toch zeker nog met
de helft achter z'n poetszak liggen! En verzaligd tot in het diepste kuiltje
van zijn gelukkig hart genoot de Lange bij de gedachte aan de ontsteltenis,
die hij verwekken zou, als hij te voorschijn kwam, niet met praatjes, niet
met veronderstellingen van 'as dit' en `misschien dat', niet met pochhanzerij en leeg geblaas, maar met de centen ! met een broekzak vol rinkelende centen en sjoewen, een voile gulden bij mekaar!
Hij was een lief endje op streek en 't moest raar lopen, als hij het wonder
Met gaaf en of tot stand bracht. Maar het had moeite gekost, overleg en
standvastigheid! Sakkerjen, nou! Het hele jaar door had hij gespaard, geschraapt. En het was nog wel een slecht jaar geweest, met weer een
nieuw zusje, de big aan vlekziekte kapotgegaan, weinig werk voor vader,
en moeder een paar maanden onder dokters handen. Zijn armzalige zon187

dagscent was er de meeste keren nog bij ingeschoten. En zo of en toe
moest je je toch es vertonen met een kaneelstek, een nieuwe mannekesprent, een zuurbol of een pepermuntstek, als je tenminste niet wou, dat
ze je hoonden als een nakende kerkrat, als je niet de naam wou hebben te
horen tot de armste klieters van het dorp. En dat wou de Lange volstrekt
niet. De kwatongen hoefden zich heus niet druk te maken om de zorg bij
hem thuis. De Lange wist zijn stand op te houden!
Het grote plan had ie ontworpen op kermiszondag van het vorig jaar.
Toen ie daar rondliep en zich zo schamel voelde met z'n vijf miserabele
centen – en wat had 'et nog een voeten in de aarde gehad, eer hij deze
feestpenning van z'n moeder had losgebedeld, losgehuild: met twee
centen hadden ze 'm de schande in willen jagen – hem, een jongen van
tien jaar! En zuinig zuigend op z'n moeizaam verworven zuurbollen had
ie zich toen voorgenomen, dat het er de volgende kermis anders naar toe
zou gaan. Van die dag of had ie er zich hardnekkig op toegelegd om met
deze kermis anders voor de dag te kunnen komen. Hij zou niet weer rondlopen met dat vernederende, schooierige gevoel, die onverdraaglijke gewaarwording van een achteruitgestelde, een verschoppeling te zijn, die
elke cent driemaal moest omkeren eer hij hem omzette in een der vele
geneugten, waardoor een jongen op een kermis van alle kanten wordt
aangelonkt. Hij wou nou es zoveel hebben als de gelukkigste onder de
gelukkigen en als 't kon: de meerdere zijn van alien. En taai, koppig had
ie z'n heimelijk plan uitgevoerd. Hij was een taaie, die Lange.
Een aparte spaarpot voor de kermis. Een geheime spaarpot.
Want je gewone spaarpot – nou, daar zag je gemeenlijk een bedroefd
klein beetje van terechtkomen! Dat ging allemaal best, zolang vader behoorlijk in 't werk zat en er geen bijzonder onfortuinlijke dagen kwamen
van ziekte in huis of onder de aardappelen en zo. Maar amper liepen de
dingen mis, of moeder zat 's avonds met een tafelmes in de sleuf van de
groene spaarvarkens te scharrelen en je zuur opgepotte centjes waren geblazen. En dan preekten ze je nog voor, dat je blij moest zijn je vader en
moeder een weinig te kunnen helpen. Nee, dat kende de Lange. Daar
bouwde hij niet op. Dat was hoogstens aardig voor als je es onverwacht
een paar nieuwe klompen moest hebben, of een pet, of een das in de winter. Maar voor je plezier mocht je toch nooit een halve rooie duit uit je
spaarpot nemen. Ja, misschien – as er nou es een heel jaar achter mekaar
nooit krimp geweest was! Maar wie had daar nog ooit van gehoord in het
gezin van een boerenarbeider ? Dat bestond niet. Zoveel wist de Lange
ook al wel van het leven, al was hij dan nog maar elf jaar.
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Een geheime spaarpot dus.
0, het was een zeer geheime spaarpot geworden ! Misschien was het
niet eens noodzakelijk geweest, er een zo vervaarlijk geheim van te maken.
Maar de Lange was van een voorzichtige natuur; hij ging niet graag over
ijs van een nacht en hield ervan, de dingen grondig te doen. Bovendien
had hij de gedachte zorgvuldig gekoesterd en uitgewerkt, en toen zijn
plan eenmaal gereed was, had het duister geheimzinnige ervan een grote
bekoring voor hem gekregen.
Een poos geleden had zijn grootmoeder hem in een vrijgevig ogenblik
een nude snuifdoos geschonken, die bij het opruimen van de linnenkast
te voorschijn gekomen was. Een van de scharniertjes was kapot, maar dat
had de Lange met een stukj e haarspeld keurig hersteld en nu sloot hij weer
best, en hij was aardig groot ook. Het was een uitstekende doos om geld
in weg te leggen. Hij kon weliswaar niet op slot, maar dat was niet zo
slim, want hij moest ergens stilletjes verstopt worden op een plaatsje, dat
niemand wist dan de Lange alleen en waar geen sterveling hem zoeken of
vinden zou. Dat was een moeilijk probleem geweest en wekenlang had
hij daarover lopen suffen en broeien. Een holle boom ergens langs een
slootje was wel aanlokkelijk en in boeken werden veel schatten in holle
bomen verborgen. Maar de Lange vertrouwde dat toch niet. De jongens
speelden overal rovertje en kropen in holle bomen weg, en hij kreeg kippevel bij de gedachte, dat zo'n sluipende bandiet op zijn snuifdoos zou
kunnen stoten! Hij wou zijn spaarpot altijd bij de hand hebben, liefst binnenshuis. Maar de zusjes zaten ieder ogenblik de laatjes overhoop te morrelen, op zoek naar poppelappen. En als die dikke vent van het begrafenisfonds kwam, rommelde moeder op haar beurt de hele boel ondersteboven en vond de kaart natuurlijk precies in het laatje van de laatste kast,
die nog niet doorsnuffeld was. Nee, hij was aangewezen op een verborgen
en ongebruikelijk hoekje, een donkey, geheimzinnig plekje van het huis,
waar nooit iemand geld vermoeden zou. En waar nooit iemand, naar wat
dan ook, kwam snuffelen.
En zo'n plekje had de Lange na veel piekeren, en scharrelen door het
hele huis, ontdekt.
In de schemerdonkere kelder stond, helemaal achterin, het zuurkooltonnetje. En onder dat tonnetje lag een plavuis los. Dat had de Lange
gemerkt, toen hij het tonnetje naar boven moest brengen om voor de inmaak te worden uitgeboend. En als een verrukking was de gedachte in
hem opgeschoten: gevonden! Want onder die plavuis had je de rulle,
vochtige, zwarte aarde. Als hij zijn spaarpot air begroef, zou niemand
189

hem ooit vinden! Dair zou zijn schat veilig zijn. Ook bij toeval zou clair
wel nooit iemand de verborgen rijkdom ontdekken!
Gadsamme ! wat had de Lange heel het jaar door genoten van zijn groot
geheim, dat overweldigender werd met 4edere cent, die zijn kapitaal
kwam vermeerderen ! Langzamerhand was het een romantisch spel geworden, dat hij met grote ersnt en altijd weer even grote opwinding
speelde. Maar heel zelden ging hij gewoon de kelder in om naar zijn begraven schat te kijken of er iets bij te leggen : dat kon alleen als hij eens iets
in de kelder doen moest, dat even langer duren kon, zonder dat het opviel. Overigens volgde hij een veel geheimzinniger methode, die hem
kostelijk beviel. Hij sloop, na zich er zorgvuldig van te hebben vergewist
dat niemand hem beloerde, de schuur in, wrong zich dan door het achterraampje naar buiten, gleed geruisloos als een Indiaan op z'n buik langs de
heg, dicht tegen de muur naar het keldervenster en kroop er, met bonzend
hart, als een dief naar binnen. Hij kon er precies doorheen en als van binnen het haakje erop was, hinderde dat nog niets, want dat haakje zat helemaal los in bet vermolmde kozijntje en week voor de minste druk. Bevend van danige ontroering liep hij dan op zijn kousen naar het schemerdonkere hoekje, waar het medeplichtige zuurkooltonnetje stond, zette de
zware dekkei op de vloer, en rolde daarop, moeizaam zwoegend, het vaatj e
een eindje opzij, voorzichtig, aandachtig, alle geluid angstvallig vermijdend. Dan lichtte hij behoedzaam de losse plavuis op, zette die zoetjes
schuin tegen de muur, groef even met de hand in de kil-vochtige grond
en had zijn doos te pakken. Zorgvuldig veegde hij de korrelige aarde, die
eraan kleefde, langs zijn broek of en klapte het dekseltje open. Op z'n tenen liep hij terug naar het venstertje en in het schuin neerzijgende licht
beschouwde hij met intens genot zijn vermogen, telde en hertelde, schrok
zich een stuip als hij meende, dat er iets ontbrak, lachte zachtjes, als hij zijn
vergissing bemerkte, lei er met een liefkozend gebaar de nieuwe aanwinst
bij en ging daarop onder duizend overbodige voorzorgen zijn geheime
spaarpot weer in z'n verholen hoekje begraven. Hemelse genietingen had
hij bij dit mysterieuze bedrijf gesmaakt, de Lange. Hij voelde zich heel in
zijn eentje een vervaarlijke samenzweerder, die verborgen wegen ging en
de beangstigende kans liep gesnapt te worden. Hij voelde zich een schatbewaarder, een romantische vrek, zoals die in verhaaltjes voorkwamen en
die ook bij duisternis en ontij hun schat uit listig verborgen schuilhoeken
te voorschijn haalden om zich in de aanblik ervan te verlustigen en met
kromme knokkelklauwen te graaien in het heerlijk rinkelende, zonnig
glanzende goud. Nou ja, goud – bij hem was het natuurlijk allemaal ko190

peren loop, met een schaars dubbeltje ertussen, zo'n lekker, rijk blinkend,
wit zilveren dubbeltje, dat langzamerhand zwart begon te worden. Maar
een schat was het toch en overstelpend heerlijk daarvan de bezitter te zijn
en geen enkele medeweter te hebben. Iedere keer als hij weer zijn listige
sluiptocht ondernam, klopte zijn beklemd hart snel, met dof-bonzende
slagen, die hij duidelijk horen kon, en een hevige, vreemd prikkelende
opwinding greep hem aan, alsof ie in voile bewustheid iets kwaads ging
doen, iets dat streng verboden of in ieder geval zeldzaam gevaarlijk was;
zijn ogen stonden schril in zijn strak gezicht, heet-en-koude rillingen
liepen lekker-griezelig over zijn magere rug. En voortdurend en altijd
weer even deugd-doend was er die leutige, kneuterige gedachte : dat er
nou niemand was, die van je grote geheim wist, niemand op heel de wij de,
wijde wereld! Dat je hier omzichtig rondsloop en in het verborgen scharrelde, en dat niemand, niemand daar enig vermoeden van had!
0, een paar weken lang had het geheim hem op de tong gebrand! Hij
was ineens erg bevriend geraakt met Toontje Donkers, zó innig bevriend,
dat ze mekaar alles vertelden en het had hem ernstig bezwaard, iets voor
Toontje verborgen te houden. En dan nog wel juist zo'n prachtig opwindend geheim, waar je samen alle jongens van het dorp royaal de loef mee
kon afsteken. Maar toch had hij er niet toe kunnen komen. Aileen had zijn
verontrust geweten hem ertoe gebracht, vage toespelingen te maken op
de kermis, van de zomer, als wanneer hij zijn kameraadjes op verbazingwekkende dingen onthalen zou. Toontje had ongelovig, maar goedmoedig geglimlacht. Je kon duidelijk zien, dat hij de goede bedoeling waardeerde, maar dacht : Woar zou zo'n noakende rat de cente vandoan motten
'oale? En de Lange had op zijn lippen moeten bijten om z'n kolossaal geheim binnen te houden, maar ondanks voortdurend knagend zelfverwijt
had hij gezwegen. En dat was maar goed ook, want na een paar weken
was gebleken, dat ditzelfde goedmoedige Toontje een valse judas was,
die hem koudweg de rug toedraaide, omdat hij mocht komen spelen bij
het zoontje van de bovenmeester ! Zo'n kleine, dikke papzak ! Hij had hem
even niet zuinig op z'n zielement gezeten en was duizelig geworden van
schrik bij de gedachte, dat hij bijna zijn glorieus en gevaarlijk geheim aan
zo'n gadverse steenezel had prijsgegeven. Dat zou niet meer of minder
dan een ramp geweest zijn! En vaster dan ooit had hij zich voorgenomen,
hardnekkig te zwijgen tegenover iedereen — want wie kon je nou eigenlijk
vertrouwen? Geen mens immers! Je beste kameraden niet eens! Wie was
er zeker van, dat je beste kameraad van vandaag morgen niet je verwoedste vijand zou zijn?
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En dan de ijselijke schrik, die ene keer, toen het erg donker in de kelder
was en hij een vergeten raagbol omvergelopen had! Sakkerjen ! Z'n hart
begon nog to hameren, als hij zich de slag herinnerde, waar heel de kelder
van weergalmde en die hij dacht, dat je vast over het ganse dorp moest
kunnen horen. En z'n moeder in ieder geval had het gehoord. Aarzelend
had ze de kelderdeur geopend en met licht bevende stem het donker in
geroepen : 'Is-t-er iemes in de kelder soms ?'
Bijna had de Lange in z'n verbouwereerdheid teruggeroepen : 'Neee
moeder !'
Maar nog juist op tijd had hij zijn al geopende mond weer dichtgedaan
en trillend over al z'n leden, met jagend hart en stokkende adem staan
wachten wat er verder gebeuren zou. Gelukkig was moeder ook niet van
de dappersten. Ze had nog wat gemompeld en toen gauw de deur dichtgedaan, de grendel aan de buitenkant er secuur voor geschoven. En de
Lange had niet geweten, hoe gauw hij naar buiten moest komen en de
hele verdere dag had hij telkens nog wild jagende hartkloppingen gehad
in nawerking van de ontzettende schrik. Net als z'n moeder trouwens, die
's avonds haar man de kelder in stuurde, waar dan de omgevallen raagbol
ontdekt was. En ze hadden smakelijk gelachen om moeders dwaze schrik
en haar onnozele angst voor dieven. Stel je voor ! Rare dieven moesten
dat zijn, die bij hen wat weg wilden halen! En de Lange had meegelachen,
luid genoeg, maar van harte ging het niet.
En die andere keer, toen buurman Van Triel, de smid, hem gezien had
op zijn sluiptocht tussen de schuur en de heg, en bars gevraagd, wat hij
daar uitvoerde ? Toen had het hart van de Lange ook een ogenblik stilgestaan van stuipachtige schrik, en later had hij nooit begrepen, waar ineens
dat verbazingwekkend prachtige antwoord vandaan gekomen was en hoe
hij op bijna gewone toon had kunnen zeggen : 'Ik gloof 'at er een boonsem
in de schuur gewiest 'eet, buurman. 'IJ jipte deur 't roamke noar buite.
Nou kijk ik, of a'k 'em soms nie zien.'
Buurman had het voor goede munt opgenomen, maar hem uitgelachen en gesmaald : 'Goa nou gaauw vienke, gij, mee j'w boonsem ! Da's
van eiges een kat gewiest, zot jong. Een boonsem, op kloarlichten dag, ge
zij the goed boemel !'
`Ge kim nooit wete,' had de Lange nog tegengepreveld, maar van toen
aflette hij er nauwkeurig op, of er soms iemand achter de heg was, eer hij
zich in de nauwe doorgang waagde. En het gekste was achterna gekomen,
buurman had t6ch een klem gezet, en laat ie nou een dikke, zware bunzing gevangen hebben. Het beest stonk als de pest en het vel bleek haast
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niks waard te zijn, omdat het niet in de goeie tijd was. Maar casueel bleef
het.
0, het was een jaar geweest vol opwinding en vreemd avontuur.
En wat had ie gescharreld en gewurmd om aan centen te komen! Boodschappen gedaan voor Jan en alleman. Gewillig en beleefd om er voor te
griezelen. Meestal kreeg hij een sukerspek, een appel, een handje kersen
of trosbezies als beloning. Soms een boterham met suiker. Maar soms toch
ook wel es een cent, eens zelfs een halve stuiver van de kleermaker, toen hij
een nieuwe broek had weggebracht naar een boer, die een half uur ver de
polder in z'n hoef had. In de Bamis had hij peeen helpen laden, pulp getrapt in de kuilen voor wintervoer, fruit helpen rapen in de boomgaarden.
Maar die stinkend rijke boeren waren onbegrijpelijk zuinig met het geven
van centen aan de kinderen, wier meehelpen zij blijkbaar beschouwden
als een aardig spelletje en die heel blij mochten zijn als zij wat lekkers kregen om op te smikkelen, nog b6ven het plezier van het leutige werkje,
waarbij het zweet je tappelings langs je ribben liep ! Of je mocht een eindje meerijden op de peeenwagen of 's avonds de paarden naar de wei brengen. Nou ja, dat was allemaal natuurlijk heel aardig, maar het gaf de
Lange toch een gevoel van leegheid en geergerde teleurstelling : daar was
het hem niet om begonn.en! Een kinderhand is gauw gevuld, zeiden de
grote mensen en dat was voor hen een goed smoesje, maar voor de Lange
een schrale troost. Altijd loerde hij verstolen naar de vrouw of de boer,
of ze niet met de hand in de zak gingen, en de klank van geld was muziek
voor de oren van zijn al meer en meer toegespitste hehzucht.
Een keer had ie es een paard vastgehouden voor een vreemde heer, die
door het dorp kwam rijden en even in de herberg een pintje bier ging
pakken. Het had hoogstens tien minuten geduurd, en de Lange dacht toen
juist helemaal niet aan centen, zo trots was hij, dat hij uitverkoren werd
om dit mooie paard vast te houden, prachtig gezadeld en getoomd, met
blinkende stijgbeugels en een voortuig met witte benen ringen, zo'n Lang,
slank dier, dat blonk alsof 'et van zijde Was, heel wat anders dan die plompe, dikke boerenwerkpaarden; een aanhalig, lief beest, dat met zijn kop
langs je schouder streek en je z'n neus toestak om geaaid te worden. En
hoe het krabde en stampte met de fijne hoeven van z'n ranke voorbeentj es !
Al de jongens waren haast gebarsten van nijdassige jaloersheid, omdat
de Lange ze zelfbewust op een afstand hield. Was het soms zijn paard, dat
mager scharminkel? Jawel! Ze moesten maar es komen! En toen had de
meneer, eer hij opsteeg, in z'n vestzak gegrepen en hem pardoes een dub193

beltje gegeven. De Lange had er verbluft naar gekeken en vergeten te bedanken, en de ruiter was lachend op z'n paard gesprongen en weggedraafd.
De jongens waren op hem toegestoven en hadden begerig gekakeld van
dat hij delen moest en dat ze met zijn alien naar het snoepwinkeltje van
vrouw Bedaf zouden gaan. En toen hij koelbloedig weigerde, hadden ze
woedend geschreeuwd en gescholden, maar de Lange had grinnikend z'n
tong uitgestoken, zich uitdagend op z'n gat geslagen en was weggelopen,
duizelig van geluk.
Later had hij aldoor uitgekeken, of de meneer niet nog es op het dorp
verzeilde, maar hij had hem nooit meer gezien en zo'n buitenkansje had hij
ook nooit meer gehad.
Weken achtereen werd de Lange door de verontwaardigde kameraadjes aangeduid als 'de gierige vrek'. Het was niet plezierig, maar hij had het
er graag voor over!
0, het had heel wat moeite en zorg gekost van allerlei aard. Eens had
de hebzucht hem zodanig bezeten, dat hij er slecht door geworden was;
hij had onder roekeloze ingeving een dubbeltje van z'n moeder waar ie
een boodschap van betalen moest, gegapt. Gewoon gezegd, dat ie 'et verloren had ! Toen had er wat gezwaaid ! Z'n moeder was 'em met de pantoffel te lijf gegaan en 's avonds kreeg ie van z'n vader er nog es dunnetjes
overheen met zijn ijzerharde vereelte werkhanden. En een paar dagen
later had ie toch weer zo'n berouw gekregen, dat ie met 'et dubbeltje bij
z'n moeder kwam aandraven. Hij jubelde schijnheilig, dat ie 'et op straat
gevonden had. Moeder was blij geweest en had gelachen.
`God wit is 't niet 't eigeste dubbeltje, da' ge verloren 'ed !' zei ze en de
Lange was vol wroeging geweest en had zelfs de cent geweigerd, die ze
hem als beloning geven wou. En toen ie de pijnlijke historie biechtte, had
meneer pastoor hem niet zoetjes de mantel uitgeveegd, en hem een penitentie opgelegd, die klonk als zeven klokken tegelijk. 0, het pad van een
spaarzaam mens ging niet over rozen. En zulke aardigheden had hij dan
ook maar niet meer uitgehaald.
Maar nu was alle leed geleden. 1)e Lange had succes gehad en het was
hem gelukt, zijn geheim voor iedereen verborgen te houden. Niemand
had er de lucht van, dat hij zo iets bezat als een vermogen van achtentachtig centen, welgeteld, die hij voor zondagmiddag hoopte uit te breiden
tot de ronde som van een gulden. De dag van zijn glorie naderde. De
droom van zoveel maanden zou w,rkelijkheid worden. Zondagmiddag
zou hij als een vorst zijn te midden van zijn hovelingen en rondwandelen
door het geluksland, een uitverkorene, een rijkaard. En dan zouden ze
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gewaarworden, dat hij geen gierige vrek was, want ze zouden meedelen
van z'n overstelpende rijkdom, z'n onafzienbare rijkdom. Hij zou ze trakteren op zuurballen en stukken kaneelstek en moppen, en ze zouden tegen
hem opzien als tegen een wonder. Was er wel ooit een jongen geweest niet in een verhaaltje of in een boekje, maar echt, in de waarachtige werkelijkheid van het ware gebeuren - die op kermiszondag een hele gulden
te verteren gehad had ? Had ooit de grootste zot aan zo iets onwaarschijnlijks ook maar durven denken ? Welnu, hij, Tiest van Mechelen, bijgenaamd de Lange, zoon van een doodgewone boerenarbeider - hij zou het
dorp laten zien, dat de wonderen de wereld nog niet uit waren. Hij zou
een gulden op zak hebben en hij zou hem verteren ook! Hij had er een
jaar lang voor gezwoegd en gezweet, had er duizend angsten voor uitgestaan, was er bijna een dief voor geworden, had zich in de kromste bochten moeten wringen om z'n geheim te bewaren. Maar het was in orde!
Het kapitaal was er. Het geheim was een geheim gebleven. Het overdonderend feest zou doorgaan!
III
Het mallemolenschip was kekomen.
De kinderen waren het juichend tegemoet gelopen, hadden ernaast gedraafd langs het haventje, zenuwachtig opgewonden, struikelend over
elkaars benen, stoeiend en vechtend duikelend door het gras, zingend,
schreeuwend, dol van losgebroken vreugde. De kinderen van de mallemolenvent zaten op het roefje en keken laatdunkend naar de boerenpummeltjes, die zo'n drukte maakten, omdat zij met hun draaimolen kwamen
aanvaren. Ze moesten er eventjes om lachen. Ze voelden zich ook wel een
klein beetje gevleid, maar ze hadden al te veel van de kermiswereld gezien om nog echt te kunnen genieten van de uitbundige vreugde om hun
komst, die zich daar langs de oevers van het kanaaltje zo naief en gul uitleefde. Ze waren blase op hun manier, zaten hooghartig boven op het
roefje en lieten het gejuich over zich heen gaan, alsof het hun van rechtswege toekwam. Ze hadden wel iets van verwende prinsen en prinsessen,
deze wereldwijze kinderen van de mallemolenvent.
Toen het schip aan de kaai gemeerd lag, werd er geen loopplank uitgelegd, maar de hele mallemolenfamilie verdween pardoes in de roef om te
gaan middagmalen. Er was ineens Diets meer te zien dan een gewone tjalk,
nogal banaal en verveloos, niet eens zo'n mooie als die van de beurtschip195

per, en de teleurgestelde dorpskinderen stonden beduusd op de kaai bij
mekaar en keken sip naar het rommelige, verlaten dek en de gore, opgerolde zeilen rond de lange giek. En ze konden niet eens blijven wachten,
want het was juist op het uur van de middagschaft, dus moesten ze gauw
naar huis om te eten; de kJ ok van twaalven had al geluid. Maar ze zouden
haastig hun maaltje naar binnen schrokken en als de wind terugkomen,
want ieder wou de.eerste zijn, om niet het buitenkansje mis te lopen, mee
te mogen sleuren en zwoegen, en het wonder te helpen opbouwen. Zonder veel te zeggen renden ze op klepperende klompen weg, de dijk langs,
het dorp in, naar huis, en het mallemolenschip, dat zoveel opwinding
had gewekt, lag daar stil en verlaten aan de kaai, precies of het zo maar
een doodalledaagse schuit was, of het niet een verrukkelijke mallemolen
met steigerende paarden, grimmig grijnzende leeuwen, kostbaar fluweel
met blinkende lovertjes en helle kralenfranje in zijn onverschillige buik
verborgen hield.
De Lange slokte thuis met grote happen zijn eten naar binnen. Hij
proefde er niet veel van, hoewel het zijn kostje was : aardappelen met
azijnsaus en gestoofde uien. Z'n vader en moeder moesten er om lachen.
`Kekt 'em z'n kroag vol slaan ! 't Lijke wel of 'at ie in gin week g'eten
'eet, den battroaf!'
De Lange verdedigde zich met voile mond: "t Mallemeuleschip is ommes gekomme !'
`Nou! 'Edde doar zo'n doei van gekrege ?' vroeg z'n vader.
"k Mot zien a'k er rap bij kom,' lei de jongen uit. `Aanders zijn d'aandere jong me voor, een dan ma'k the 'ellepe mee 't opbouwe.'
Vader lachte spottend. l'w eigen uit de noad waarke, puur vor de leut
– ge mot moar zot zijn!'
Maar hij herinnerde zich z'n eigen jeugd, en vervolgde goedmoedig :
`Frit dan moar gaauw deur. MesChien is-t-er nog wel een kermiscentje te
verdiene.'
`Ma'k ouwe wa'k verdien, voader ?'
`Grust, 'or!' beloofde die spotlachend. `A't teminste the meer is as een
gulde.'
De Lange kreeg even een kleur en keek z'n vader benauwd aan, geschrokken. Wist ie bijgeval iets ? Maar nee, hoe zou dat kunnen? En vader
at ook alweer gewoon door en zei er niks meer over. 't Was zo maar een
toevallig woord geweest natuurlijk. Komiek! As 't maar niet meer is dan
een gulden. Ze moesten 'et es weten van die gulden!
Haastig schrokte hij door en toen z'n bord leeg was, vroeg hij niet om
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meer, veegde met de rug van z'n hand z'n mond of en wendde zich tot z'n
vader. `Ma'k weggoan, vader ?'
`Mieter moar op,' antwoordde die hartelijk, `moar sjouw j'w eige gin
breuk asteblieft.'
Met een vrolijke groet stoofde Lange de deur uit, jaloers nageoogd door
z'n zusjes en z'n twee kleinere broertjes, die nog niet in aanmerking kwamen bij het glorieuze sjouwen aan de mallemolenbouwerij. Toch haastten
ze zich ook onmatig, want ze wouen er allemaal zo gauw mogelijk bij
zijn, om geen enkele van de stormachtige genietingen te missen, die hun
te wachten stonden.
"t Is gek!' lachte moeder. 'Die jong zijn ammoal stoapelzot mee-t-er
kerremes een d'r mallemeule !'
' Sj uust as wij vroeger,' vergoelijkte vader, en hij glimlachte in z'n ruige
knevel, denkend aan z'n wilde jongensjaren en de kermisgeneugten van
toen, zo hevig en heet, en nog niet doorkruist van opduikende zorgehjke
gedachten. Met de jaren werd je wijzer, zeien ze - o ja - maar meer plezier kreeg je daar niet door, piekerde hij met een lichte zucht, z'n groot
gezin overziende. Je jongensjaren - alles goed bekeken had je eigenlijk alleen geleefd in je jongensjaren. Daarna was het werk gekomen en had je
aan de ketting gelegd - en met een dwaas jong huwelijk, noodzakelijk geworden door een al te driftige vrijerij op een carnavals- of kermisavond,
had je de strik zelf nog wat nauwer toegehaald. Verzopen eer je water gezien had. En nou maar doorpezen tot ze je stiff en krom en opgewerkt in
je kist stopten. Afijn, overmorgen was 't kermis ! Konden ze hun hunker
naar levensgenot es een dag Lang volop de vrije teugel laten.
Flij sloeg plotseling lachend met de vlakke hand op tafel en vloekte van
danige leut bij het feestelijke vooruitzicht. Z'n vrouw keek hem verwonderd aan, opgeschrikt uit haar eendere gedachten en schudde het hoofd
over de gemakkelijkheid, waarmee de manskerels het leven opnamen en
alle zorgen overlieten aan moeder de vrouw.
Maar ook haar troostte het vooruitzicht van de vrolijke kermiszondag.
Ze stiet haar man met de vuist tegen zijn schouder, lachte en verweet
oubollig : 'Grote zot !'
Aan de kaai was het een drukte van belang. Het krioelde er van kinderen,
zwermend rond de dingen van de mallemolen, die stuk voor stuk over de
loopplank werden gesj ouwd en op de wal gezet. Uit de mysterieuze,
donkere diepten van het ruim doken ze een voor een op, de geheimzinnige, vormeloze pakken, in zeildoek gewikkeld en de kinderen verdron197

gen elkaar om er dichter bij te komen, fluisterden vol ontzag over de mogelijke inhoud en soms ging een onderdrukt gejuich op, als er een grijnzende leeuwekop tussen de plooien van het stugge zeildoek uitloerde, een
schrikkelijke, grimmige verschijning uit een nachtmerrie, waarvoor het
grut met grote angstogen bevend achteruitweek en waartegen de groteren in wereldwijze branie herkennend lachten en joelden.
De Lange behoorde al dadelijk tot de uitverkorenen, die mochten helpen om de boel op karretjes te laden en naar het dorpspleintje te rijden,
tegenover de wagenmakerij. Hij was altijd een van de eersten bij zulke
karweitjes, want hij stale een hoofd boven de andere jongens van zijn leeftijd uit en leek een paar jaar ouder met z'n zorgelijk gezicht en z'n brede
schouders. Hem en nog een stuk of zes anderen, die de mallemolenvent
potig genoeg geoordeeld had, werd goedgunstig toegestaan zich in het
zweet te buffelen en te assisteren bij het gewichtige, kunstige en zware
werk van de opbouw. Een gunst trouwens waardoor ze zich diep en hevig
bevoorrecht voelden.
Vol verheven trots weerden zij zich. Verachtelijk duwden zij de kleine
kakkebroeken opzij, die nog niet rijp waren voor zulke zware en uitzonderlijk heerlijke bezigheden. Hun ogen glinsterden van een hel licht en ze
spraken met zware bromstemmen en gebruikten grote, grove woorden
om te laten voelen, dat zij wel degelijk behoorden tot een hogere wereld
en in de sfeer van de mallemolen om zo te zeggen als kind in huis waren.
En de Lange was de onbestreden aanvoerder van de dorpse hulptroepen.
De terzijde geschoven kakkebroeken echter scholden giftig, met tranen
van woede en vernedering in de ogen. Maar hun ijdel misbaar kon niet
doordringen tot de lichtende hoogten van heerlijkheid, waarop de uitverkoren helden hun roemrijk werk verrichtten.
Dat zwaar genoeg was overigens. Want de mallemolenvent en z'n
twee knechts spaarden hun kleine helpers niet. Ze schreeuwden en commandeerden en vloekten en scholden er lustig op los, wanner het niet
vlot naar hun zin ging en menige jongen kreeg een gevoelige opstopper
als hij in de weg stond of niet onmiddellijk begreep, `vat er van hem gevergd werd. Maar dat zette geen kwaad bloed. Ze hadden maar een angst :
dat ze uit het werk gegooid zouden worden, en ze beten hun tanden op
mekaar, verdroegen de belediging, slikten het hatelijk gegrinnik van
leedvermaak der vernederde kakkebroeken, wilden liever alles doorstaan
dan dit goddelijke werk opgeven. Dit ruwe, veel te harde sjouwen, waarvoor hun krachten eigenlijk niet toereikend waren, waar ze onder zwoegden en zweetten en hijgden naar adem en bliezen van inspanning als
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overbelaste trekossen, waar ze bijna door gebroken werden - maar dat
hun deel gaf aan het groeien van het wonder, het ontstaan van die toverachtig mooie mallemolen. Steunend sleepten ze balken en planken aan,
en ijzeren stangen, die alle een teken of nummer droegen en legden ze,
waar hun gewezen werd. Ze duwden en sjorden en trokken, wrikten aan
krakende wielen van de veel te zwaar beladen wagens, waarmee de onderdelen van de kaai naar het dorp gereden werden. In zinneloze haast en
naijver, verblind door het van hun voorhoofd druipende en in hun ogen
bijtende zweet liepen ze mekaar van de been, krabbelden weer op, grepen
gauw het een of ander beet, doodsbang, dat ze als ongeschikt zouden worden verdreven uit deze glorierijke, fantastische werkgemeenschap.
De Lange weerde zich bedaarder, met meer overleg, maar potig genoeg.
De mallemolenvent had hem al een paar maal goedkeurend op de schouder geklopt en prijzend gezegd: `Da's nog es een manneke!'
En het hart van de Lange zwol van trots. In de zevende hemel zweefde
hij. Hij bloosde van vreugde zowel als van inspanning en zijn ogen blonken van dankbaarheid en blij verwachten. Hij wist nu wel zeker : als straks
de mast stond en de vloer hing aan zijn koperen stangen en het geweldige
zeil was beschermend rond het geraamte gespannen, dan zou hij twijfelloos behoren tot de kleine kring van de meestbevoorrechten, die mochten
blijven binnen de koel-lichte ruimte om te helpen bij het afwerken van de
molen, het plaatsen van de paarden, de leeuwen, de schuitjes en de baldadige draaibakjes, waar je stikmisselijk in werd als de molen liep en die
dingen werden rondgewenteld in krankzinnige vaart. Dat afwerken was
verreweg het fijnste van alles. Dat ging veel rustiger en gemoedelijker.
Langzaam zag je het kale, koude geraamte bekleed worden met pracht
en schittering van fluweel en zij, vol glinsterende pailletten en schel-blinkende kralen. Je zag de vreemd-lege ruimte vol groeien met een geheimzinnig leven van paarden en leeuwen, zonderlinge dieren met onwezenlijke, in heftige beweging verstarde lichamen. En het koper werd gepoetst
en gewreven tot het glom als klinlddaar goud. En bovenal, vorstelijke geMeting : de andere jongens stonden met de meisjes en de niet in aanmerking komende peuters buiten de toverkring van het omsluitende zeil en
kregen niets te zien, werden woest van afgunst, keken scheel van pure
nijd, kregen ruzie onder mekaar van louter ontembare jaloezie met de gelukzakken daarbinnen. Ze probeerden soms in onbedwingbare nieuwsgierigheid onder het zeil door te gluren om te controleren hoe de werkzaamheden vorderden, maar dan gaf je doodkalm een klap op zo'n
vermetel loerend snuit en de onfortuinlijke weetgraag stoof verschrikt
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schreeuwend achteruit, stampvoette van woede en vernedering, schold,
schimpte, putte zich uit in ijdele dreigementen met vreselijke wraakoefening. En binnen lachte je je onder mekaar ziek over de smadelijke nederlaag van die stumperige buitenstaander, z'n zinneloos getier, z'n grappig
gedreig, zoals superieure geesten lachen om het geraaskal van een schuimbekkende zwakzinnige, een beetje medelijdend en geamuseerd.
En de Lange was bij de uitverkorenen! Maar hij kreeg de boodschap
mee naar huis, want het was te laat geworden om de molen vandaag nog
helemaal of te bouwen, en ze zouden 's morgens vroeg verder gaan. Dan
mocht hij weerom komen met de Puit, de Gorres, de Fijne, de Rooie, de
Dikkop en nog een paar andere befaamde geluksbroeken.
Het werd een waar feest, die volgende morgen. De geheimzinnig afgesloten mallemolen was omzwermd van heel de dorpsjeugd. De schommel
was ook aangekomen en men was druk bezig het gevaarte voor de smidse
op te slaan. Maar dat was niet half zo belangwekkend : het ging allemaal
bij open doek en aan die dooie schuitjes was niet veel bijzonders te zien.
De vent van de schommel kon amper wat teleurgestelde grotere jongens
vinden, die bereid waren een handje toe te steken bij het bouwen van zijn
vermakelijkheidsinstituut. Nou, en de kramen konden helemaal niet in
aanmerking komen voor overdreven belangstelling. De mallemolen, dat
was de grote attractie. Hevig wonden de kinderen zich op in gekrakeel
en heftige disputen over alles wat daar gemorreld werd binnen het hatelijk
gesloten, grijsblanke zeil, waar je ze hoorde hameren en vijlen, kloppen
en slepen, schreeuwen en lachen, en waar je telkens lijven en hoofden
vreemdsoortig zag uitbollen in het stugge doek. En toen alles bijna gereed was, kwam voor de Lange het grote fortuin : de magere knecht met
z'n Belze broek het een Engelse sleutel vallen van een der bovenstangen,
waar hij aan stond te morrelen, en die sloeg precies langs het voorhoofd
van de Lange ! Hij gaf een schreeuw van schrik en pijn en er liep een haastig straaltje bloed langs zijn gezicht. De verschrikte mallemolenvent
sprong met een knalrood hoofd naderbij, vloekend en schimpend op die
onhandige donderhond daarboven. De Lange had een scheurtje in zijn
huid en een snelzwellende, blauw aanlopende buil op z'n voorhoofd. Hij
overdreeflistig de lichte duizeligheid van de schrik, wankelde zwakjes en
de mallemolenvent liet hem bezorgd drinken en hield een blauwe zakdoek, in koud water gedoopt, tegen de bezeerde plek om het zwellen tegen te gaan en het bloed te stelpen, en vroeg bedrukt of het al wat beter
werd. De Lange zuchtte talentvol, knikte en deed onverschillig, maar met
een opvallend martelaarsgezicht, dat de gewenste indruk maakte op de
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baas zowel als op de knecht, die zich schuldig voelde en vol schrik dacht
aan allerlei nare mogelijkheden : als de zware sleutel nou es boven op het
jong z'n kop gevallen was ? En zo kreeg de Lange in plaats van drie cent
gelijk de vriendjes, er vijf van de mallemolenvent: omdat hij het hardst
gewerkt had en het handigst was. En toen ze weggingen, stopte de verontruste knecht hem ook nog twee sjoewen in z'n handen en zei, dat hij
thuis maar moest vertellen, dat hij zich ergens aan gestoten had.
`Achtennegentig juichte het in de Lange.
Achtennegentig centen ! De gulden was verzekerd ! Wat bekommerde
hij zich om die buil en dat sneetje? Hij voelde het niet eens meer! Nogal
erg! Als hij daar dubbeltjes mee verdienen kon, wou ie z'n kop wel vol
builen en schrammen hebben, en z'n hele lijf erbij.
Voor het laatst sloop hij die middag naar de kelder om de vlot verdiende centen bij zijn begraven schat to voegen, en lang stond hij met de oude
snuifdoos in z'n handen en keek met vertederde ogen naar de inhoud.
Zachtjes, liefkozend, zei hij : `Morregen, 'or - morrege komme jullie weer
in de zon, een dan goan me-n-es kerremis 'ouwe zoa' me nog nooit van
z'n levensdoage gedoan 'emme. Gadsamme nog toe toch!'
Even maakte hij een paar mane danspassen. Toen begroef hij de doos
weer even zorgvuldig als altijd, klopte zoetjes de mune aarde plat, lei de
plavuis erov' er, wentelde het lege tonnetje op z'n plaats en kroop omzichtig het keldergat uit. Zijn hart juichte!
IV
De zondag was stralend opengegaan tot een blank-zonnige zomerweelde.
Al vroeg liepen de mensen in hun paasbeste kleren langs de gesloten kramen, de mallemolen, de luchtschommel, bekeken alles met kritische blikken, vergeleken met de dingen van vroegere kermissen. De oliekoekenkraam was vorig jaar groter geweest - maar deze maal was er een weelderiger uitgerust hoofd-van-jut - met drie ijzeren lopers voor de slaghoedjes. In al die gesloten, schijnbaar verlaten dingen lag een geweldige
massa genot verborgen, en ze zouden ervan profiteren straks, na de mis,
tot laat in de avond, in dolzinnig uitbrekende feestroes. Eindelijk was dan
toch de kermis gekomen! En wat een dag! Wat een kermisweer!
Had de zon heel de zomer wel ooit zo helder geschenen? Had heel de
zomer zo'n lekker koel windje de warmte getemperd? Aileen van het
weer werd de mens al vrolijk en kreeg een kriebeling in z'n benen of ie zo
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een kuitenflikker zou moeten slaan. De kinderen liepen spelend rond
tussen de genoeglijk drentelende mensen, gaapten naar de afwerend gesloten 2eilen, zochten naar spleetjes en gaatjes om overal naar binnen te
piepen en de geheimen van het kermisvolk of te loeren. Zij duwden elkaar weg, achtervolgden elkaar, joelend, stoeiend, popelend van ongeduld
en nieuwsgierigheid. Maar het hielp allemaal niets ; ze moesten nog wachten, want eerst als de hoogmis uit was, mocht de kermis geopend worden.
Erf wat die hoogmis duurde vandaag ! Meneer pastoor kwam maar niet
uitgepreekt en drong er telkens met andere woorden weer op aan, dat ze
toch vooral moesten proberen, hun kermisvreugden waardig te genieten.
De ouders moesten een voorbeeld zijn voor de kinderen, een voorbeeld
van matigheid en zelfbeheersing, van ingetogen blijheid, wars van alle
buitensporigheden en betreurenswaardige uitspattingen. Ze moesten hun
kermis vieren als redelijke mensen, als blijmoedige christenen, wie een gepaste vreugde veroorloofd was, maar alle ruwheid vermijden, zich niet
bedrinken, zich niet laten vervoeren tot zondige toorn, veroordelenswaardige drift, goddeloos woordgebruik en het verwerpelijk geweld van
beestige vechterij. En de jongedochteren waarschuwde hij voor de drank,
die het bloed verhitte en beval haar vaderlijk aan de duisternis te mijden,
want de duisternis borg veel kwaad en menigeen moest jaren schreien om
een zwoel uur van onbedachtzaamheid. Ze vonden hem nogal vervelend,
meneer pastoor, met z'n eindeloze kermispreek. Natuurlijk gingen ze niet
uit om zich een stuk in hun kraag te drinken, ruzie te zoeken en te bakkeleien. Ze gingen uit om pret te hebben, dolle, uitgelaten pret - ze gingen
vrolijk van de kist! En nou ja - als ze dan es een ogenblikje over de schreef
gingen hier of daar - 'et was kermis, en de kermis kwam maar eens in 't
jaar, en meneer pastoor moest maar een oogje dichtknijpen. Dat zou OnzeLieve-Heer, die ze heel het jaar door zo hard liet pezen, ook wel doen voor
deze gelegenheid.
De Lange zat op zijn smalle kerkbankje, verloren in zijn gouden droom
van glorie en hij hoorde meneer pastoors stem galmen als een onbestemd
geraas aan zijn oren, zoals ook de mis aan hem voorbijging als iets, dat
zijn innerlijk niet beroerde. Te vol was hij van de opwindende wetenschap, dat hij deze middag het hele dorp in opschudding zou brengen en
de meest benijde, de meest bewonderde, de meest gevleide jongen van de
wereld zijn zou.
Hij - met z'n gulden!
Want de gulden was vol!
Vanmorgen had hij voor de buurvrouw een pond suiker gehaald, en in
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baldadige vrijgevigheid, 011 getwijfeld door de baanbrekende kermisstemming veroorzaakt, had ze hem niet meer of minder dan twee centen gegeven : de ontbrekende twee centen!
`Rijd' er moar es vor in de mallemeule,' had ze lachend gezegd.
En het hart van de Lange was opgesprongen in zijn borst van danige
vreugde. Twee centen ! De twee centen ! Precies het bedrag, dat nog aan
zijn gedroomd kapitaal ontbrak. Was het niet bijna verbijsterend? Met
een diepe kleur van blijdschap had hij buurvrouw bedankt, zo warm, dat
ze haast verlegen afgeweerd had : 'All, toe, 't is de moeite nie weerd – een
kerremescentje.'
Hij was er!
Straks zou hij nog wel wat krijgen van vader en moeder. Daar kon hij
dan de middag mee doorkomen zonder schande. En na de koffleboterham zou hij verschijnen in al de praal van zijn onvermoede waardigheidvan-rijke-jongen en alle anderen overbluffen, weg-bluffen, finaal de wereld uit ! Juist zoals hij het zich voorgesteld had in al die maanden van
angstvallig schrapen en sparen. Nou zou je wat beleven ! Wie zou het hem
kwalijk hebben kunnen nemen, dat hij maar met een half oor luisterde
naar de wijze raadgevingen van meneer pastoor, en helemaal niet verstond wat hij zei? Dat hij in zijn kerkboek keek zonder de gebeden der
heilige mis to lezen, werktuiglijk knielde, zich op de borst sloeg, en weer
opstond zonder enig bewustzijn van de betekenis en de plechtigheid van
deze symbolische handelingen ? Dat alles was ongetwijfeld zondig genoeg,
maar met de hand op het hart : was er ooit ergens ter wereld een jongen
zo listig door Satan bekoord?
Toen eindelijk de hoogmis dan toch uit was, liepen de mensen in koortsige haast naar buiten en groepten nog even op het pleintje voor de kerk
bijeen, druk pratend, glimlachend om meneer pastoors jaarlijks terugkerende bezorgdheid. De mannen presenteerden mekaar dikke, zwarte sigaren uit gezellig knisterende zakjes en keken vrolijk rond naar de vrouwen,
die al hun goud droegen en feestelijke kransen om hun zwierige kanten
plooimutsen. Plagende woorden vlogen heen en weer. Snel liepen dan de
herbergen vol, want ze hadden een droge keel gekregen van meneer pastoors langdurige preek en bovendien gaven het warme weertje en het
weelderige kermisgevoel een dubbele pracht van een dorst.
En eindelijk luidde de vrolijke dorpsklok het middaguur.
Een luid gej uich van het ene einde van het dorp naar het andere: de
kermis werd ingeluid, de pret begon! De zeilen gingen omhoog. Daar
lagen voor de bewonderende en begerige ogen alle schatten bloot, de
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geurige, gekruide kermiskoeken met kandijsuiker overstrooid of met
witte kronkelletters versierd, de kleurige lekkernijen, het speelgoed en de
blinkende sieraden. Daar kwam de fantastische pracht van de mallemolen
te kijk, de matrozen van de schommel schreeuwden en luidden de vervaarlijk galmende bel, zwaar bonkten de eerste slagen op het hoofd-vanjut en hoog in de lucht knalden de klappertjes of met fergevonk van wegspattend vuur. Alles lachte, breed en blij, met blinkende, verrukte ogen,
schril gingen de hoge siemmen der kinderen, die juichend de mallemolen
bestormden voor de eerste rit – die niet betaald behoefde te worden. De
draaiorgels van de mallemolen en de schommel zongen schel en vals tegen
elkaar in – een hardloper met rinkelende bellen stormde de straat op. De
kermis was begonnen.
De Lange liep traagzaam het luid geworden dorp rond, een wonderlijk
lichtende glimlach op zijn afwezig gezicht. Hij zag alles als door een waas,
een goudachtige nevel van puur geluk. Een ongewone kalmte lag over al
zijn doen en hij leek een wijze, welwillend neerziend op de grappige
dwuasheid der losgebroken dorpelingen. Met een toegefelijk lachje keek
hij naar de onnozele kleine herrieschoppers, die gillend met de hardloper
meerenden, schreeuwend uit elkaar stoven als de zwetende kerel met zijn
geplakte zwarte haren en zijn smoezelig tricot vollovertjes en belletjes zich
omkeerde. Hij stond op de hoek bij de bakker en luisterde verstrooid mee
naar het rumoerige concert van de Koperen Ko, die in zijn eentje een heel
orkest vormde : een doedelzak, verschillend luidende bellen aan zijn hoge
muts en zijn ellebogen, een grote en een kleine trom, bekkens en alles wat
maar lawaai maakte; heel zijn lijf was voortdurend in beweging en produceerde naar alle kanten muziek. Het was compleet een mirakel; groot
en klein stonden rondom en gaapten hem aan als ieder jaar en verbaasden
zich als ieder jaar opnieuw over zoveel ongelofelijke knapheid en muzikaal
vermogen. Maar in de ziel van de Lange was een andere, grotere, blijdere
verbazing : die over de werkelijkheid van het dolzinige mirakel, dat hij
straks rond zou stappen over deze zelfde kermis met een voile gulden op
zak, een gulden van hemzelf, waarover hij naar willekeur zou mogen beschikken. Daarbij verbleekten immers alle andere mirakelen, alle andere
geneugten. Een hoge fierheid trilde door zijn wezen en deed hem met
grote, milde verachting neerzien op de geringe genoegens van de gewone,
alledaagse stervelingen, waaraan hij nochtans in vroegere, minder voorspoedige tijden zo levendig en hartstochtelijk had deelgenomen. Maar nu
p-ha! – hij voor zich had een andere opvatting van kermis vieren.
Hij genoot zalig van het kermismaal thuis, van het stukje mals rund204

vlees, een delicatesse, die maar enkele keren per jaar bij hoge feestdagen
op tafel verscheen, de bruine, smakelijke, pittige saus, de hartige groeneen-witte bonen, de hemelspijs van rijstepap met krenten, waarmee het
koningsmaal besloten werd. Heel de familie was soezerig van de overmatige buikvulling. Vader had lachend en puffend z'n vest en de bovenste
knoop van z'n zondagse broek losgemaakt en rookte nu z'n dikke feestsigaar, blies grote grijze rookwolken uit news en mond en hield genietend
z'n broekzak rond z'n dikke portemonnee, die heel wat lichter zijn zou
eer hij vanavond in bed stapte! Hij glimlachte stilletjes voor zich heen, en
die glimlach weerspiegelde zich op het gelaat van z'n oudste zoon, eveneens verdiept in eigen gloriedromen, zeker heviger, wilder, romantischer
dan die van de vader, een armzalig volwassen mens. Hij hielp z'n moeder
met het afruimen van de tafel en snel werd de boel afgewassen en in de
kast geborgen. Want het werd tijd voor de eerste, rustige schreden op het
opwindende kermispad. Vader riep de kinderen bij zich, vermaande hen,
bezadigd als vaders doen, rustig hun kermis te vieren, geen kattekwaad uit
te halen en zich uit de voeten te maken als er soms hier of daar gevochten mocht worden, in plaats van hun nieuwsgierige neuzen ertussen te
steken en de kans te lopen een veeg mee uit'de pan te krijgen. En na deze
wijze vaderlijke vermaning haalde hij zijn portemonnee te voorschijn,
deed hem open, grabbelde erin met vrolijke vingers en gaf ze ieder vijf
centen. De Lange, omdat hij de oudste was; kreeg een halve stuiver extra.
Hij toonde zich opvallend weinig geestdriftig, in tegenstelling tot de andere kinderen, die j uichend door de kamer dansten, schreeuwend van verrukking om de grenzeloze rijkdom, die hun daar in de schoot geworpen werd.
Het viel vader op en ontevreden vroeg ie : `Zijde nie content, Lange?'
loa zeker, voader,' antwoordde die, verwonderd opziend, zich niet
bewust van zijn houding. Woarom ?'
`Nou, ge doe zo beschimmeld. Net of a'ge n6g meer verwacht 'ad. G'e
toch wa' verdiend oan de mallemeulen ok, is 't the?'
loa, voader,' betuigde de Lange oprecht, `ik kan 't er goed mee doen,
'or.
`Da' dung mijn ok,' knorde vader, toch nog wantrouwig. `Toen ik zo'n
jonge was as gij nou zou ik nie geweten 'emme wa'k mee zo veul geld oan
moes vange. Nou - mieter moar op noar de kerremes - een ziirgt ervoor,
da 'k gin deugenieterij van j'w 'oor, want dan zal 't billekeskerremes zijn!'
Heel die middag bleef de Lange zo onwezenlijk kalm onder de overal
rond hem razende kermisvreugd. Hij dong niet eens mee naar een plaats
in de mallemolen om te helpen duwen. En toch zou hij met z'n gehavend
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voorhoofd zonder twijfel aangenomen zijn. Wat betekende : gratis draaien, bijna de helft van iedere rit, als je met z'n alien de molen genoeg vaart
gegeven had. De jongens vochten compleet om een plaats aan een der
stangen, en hij had er altijd fanatiek aan meegedaan, want je sjouwde je
wel sliknat in 't zweet, maar je reed voor niks mee en je hoorde zo'n beetje
bij de molen. Vandaag echter konden zulke laag-bij-de-grondse genoegens de Lange niet bekoren. Hij droomde van hoger genietingen, was vervuld van een steeds toenemende geluksspanning en ging verzaligd om in
die alleen voor hem waarneembare rozige nevel van vage, heerlijke verwachtingen. Louter als tijdpassering knabbelde hij op z'n pepermuntbol,
zoog aan een zuurstek, draaide een paar zuinige keertjes in de mallemolen
en drentelde langs de kramen, onverschillig de daar uitgestalde pracht
monsterend : als hij wou – straks. En toen eindelijk en ten langen laatste de
wijzers van de torenklok naar het vierde uur in de namiddag kropen,
zocht hij een viertal van z'n beste vrienden bij mekaar en voelde de spanning zwellen in zijn borst, nu het ogenblik naderde, waarop hij kon spreken en het zo lang en zo zorgvuldig bewaarde geheim aan zijn vertrouwelingen openbaren. De uitverkorenen waren Jantje Schetters, de Puit bijgenaamd, Flip Nuiten, gezegd de Fijne, Guust van Til, die de Dikkop
werd genoemd en Lewieke Demmers, die het zonder bijnaam moest
stellen, waarschijnlijk omdat hij zo'n opvallend weinig karakteristiek stukje jongen was. Met een geheimzinnig en veelbelovend gezicht troonde de
Lange hen mee naar de dreef naast de kerk, waar het ineens vreemd stil
was onder de zware beukebomen en het kermisrumoer als van heel ver
naar hen overwoei.
`Wa' edde toch oan d' aand, Lange?' vroeg de driftige Dikkop ongeduldig.
De Lange deed hen neerzitten aan de voet van een zware boom, keek
de kring rond, glimlachte listig en fluisterde : 'Da' zulle jullie rap genog
'oore nou. Moar ge mot me-n-eest belove, da' ge 't oan gin meins wijer
vertelle zult.'
Het viertal keek hem gespannen en ietwat wantrouwend aan : hield ie
hen voor de aap of – had ie een gevaarlijke boevenstreek in de zin ? De
Lange genoot diep van hun klaarblijkelijke verwarringen en verbaasde
onzekerheid.
`Da's van eiges,' betuigden ze als uit een mond.
Maar daar kon de Lange voor deze zeer bijzondere gelegenheid geen
genoegen mee nemen. 'Neee,' drong hij aan, `goed beloven, 'ee, mee'
den eed, zó, en hij kruiste de wijsvingers over elkaar en zei de plech206

tige formule voor : `M'n woord van God een 'oonderdduzend kriiskes.'
Ernstig kruisten ze nu alle vier de wijsvingers en herhaalden als samenzweerders de gevaarvolle eed, die onder de jongens nooit gebroken werd:
`M'n woord van God een 'oonderdduzend kriiskes.'
Daarmee hadden ze zich naar lijf en ziel aan de Lange overgegeven en
hij kon hun ales vertellen. Behaaglijk kruiste hij de benen vaster onder
zich, leunde tegen de stam van de boom en zei zacht, met ogen, waar
sterretjes in flonkerden : "k 'Em een guide kerremesgeld.'
De kameraadjes kregen een schok. Maar dadelijk keken ze twijfelend,
ongelovig. — Die Lange wou ze te grazen nemen ! Maar hij was te hard van
stapel gelopen : aan zulke onstuimige verzinsels geloofde geen sterveling.
`Goa nou gaauw!' schamperde de Fijne met opgetrokken wipneus.
`Moak dad' een aander wijs!'
`Me zijn nog nie 'eemszial zot!' verduidelijkte de Puit.
En Lewieke Demmers snoof verachtelijk : `Een guide ! Die proat over
een gulden, een 'ij kan gin puit biechte.'
Maar de Lange bleef glimlachen, volstrekt niet beledigd of ontstemd.
Hij begreep en billijkte dat ongeloof volkomen. Zou hij het zo maar geloofd hebben, als een van hen hem zo kaim, langs z'n neus weg verteld
had, die ie een gulden kermisgeld te verteren had?
loat dan es kijke !' daagde de Puit Thomas-achtig uit.
De Lange schudde het hoofd, kruiste bedaard de wijsvingers voor zich
en zei strak : `M'n woord van God een 'oonderdduzend kraskes.'
Nu werd het serieus. Onthutst keken de kameraadjes hem aan.
`Zijn 't dan gin lieges?' vroeg Flip ademloos.
`Is 't wezelijk woar?' hijgde de verbouwereerde Dikkop.
En de Lange, superieur en schamper, antwoordde : `Ik doen toch gin eed
vor niks zeker ! Ik 'em een guide kerremesgeld, een noa den bottram meuge jullie mee me mee om 'em op te moake!'
De jongens wisten zich niet te bergen van verbazing en vreugde. Ongedurig schoven ze dichter op hem toe, wachtend op bijzonderheden en
uitleg. Ze geloofden hem nu, maar hoe ter wereld was die fortuinlijke
Lange aan zo'n verbazingwekkend kapitaal gekomen? Gekregen, van z'n
vader of een ander — dat bestond niet! Zo iets gebeurde niet op de wereld.
En maar aldoor, glimlachend en diep genietend, zweeg de Lange.
`Edde 'm gevonn.e?' vroeg Lewieke gretig.
`Of geratst?' veronderstelde de Puit die voor geen kleinigheid achteruitging.
De Lange wachtte, maar de fantasie van de Fijne en de Dikkop bleek
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niet in staat nieuwe mogelijkheden te opperen, en dus openbaarde hij
triomfantelijk het wonder: `Opgespoard.'
En toen ze weer ongelovig keken, vertelde hij hun achtereen door het
hele verhaal van zijn mysterieuze spaarpot en kon cent voor cent verantwoorden, hoe de gulden door gans een jaar van hardnekkige zuinigheid
en listig manoeuvreren bij elkaar gekomen was. Hij zwijmelde in de ontzaglijke bewondering, die in de wijd open ogen van zijn verbijsterde
vrienden gespiegeld lag. Nu eerst voelde hij met weldadige zekerheid en
voile wellust, dat hij een held was, een grote, verwonderlijke verschijning,
die eerbied en verbazing afdwong door zijn beleid, en zijn succes streelde
hem zo behaaglijk, dat hij dit het gelukkigste ogenblik van z'n leven oordeelde. En gulhartig, als een vorst, die gunsten toezegt, eindigde hij : `Een
nou meuge jullie mee om de guide te vertere.'
Dankbaarheid straalde hem tegen uit de verblufte gezichten van de vier
kornuiten, en dat vertederde hem volkomen. Hij sprong overeind, rekte
de armen boven z'n hoofd en riep : `Gadvergeme, Mantle! ... Wa' zumme-n-em roake !'
` Ne guide!' prevelde de verslagen bewonderaars nog verbijsterd, afgunstig en blij.
`Een krijge me-n-ammoal wa' ?' vroeg Lewieke begerig, nog thee geheel overtuigd, omdat hij niet begrijpen kon, waarom die Lange z'n formidabele rijkdom niet helemaal voor zichzelfhield ; hij zou er niet aan denken met vier vreemden te gaan delen! Maar als de Lange zo zot was, zou
Lewieke niet te lui blijken om ervan mee te profiteren!
`Ammoal!' beloofde de Lange, mild en plechtig. 'Me goan de blommekes es buite zette!' De grotemensen-uitdrukking beviel hem bovenmate, en hij knikte nadrukkelijk met het hoofd.
De Puit gooide z'n zondagse pet hoog de lucht in, ving hem weer op,
vloekte dan verrukt en verbaasd: 'Gadverpielekes toch!'
`Moar deinkt er om: mod 'ouwe!' waarschuwde de Lange.
Dat zwoeren ze opnieuw. Toen spraken ze af: om vijf uur bij de Lange
voor de deur. En ieder ging zijns weegs om haastig koffie te drinken. De
dag wend ontzaglijk van rijke beloften.
V
Nog voor hij boterhammen ging eten, had de Lange zijn schat uitgegraven. Wellustig langzaam had hij het geld geteld. Het was natuurlijk over208

bodig, maar het was toch een heerlijke sensatie te constateren, dat het
precies uitkwam : er was op de kop af een gulden - en het was sakkerduveldoonders plezaant om dat voor de laatste maal nog es te constateren.
Met een vaag gevoel van spijtige onbehaaglijkheid lei hij de lege snuifdoos terug in zijn koel bedje van vochtige aarde. 't Leek toch een beetje
moeilijk zo maar pardoes voorgoed afscheid te nemen van deze moeizaam verworven en bijeengehouden centjes. Nou - het moest toch! Je
spaarde toch niet om te blijven sparen! Je spaarde om plezier van je saamgespaarde geld te hebben, wanneer er eenmaal genoeg was. Anders was je
een vrek, een verachtelijke gierigaard, die uitgelachen, bespot en uitgestoten werd, en waard was, bestolen te worden. De tijd van sparen was
voorbij - het plezier ging nu komen!
' Aan tafel zat de Lange met een glunder, geheimzinnig gezicht. Onder
z'n zondagse rode zakdoek in zijn broekzak woog zwaar de schat van
geld, die hij aanstonds in koninklijke overmoed zou gaan verkwisten. Z'n
vader zat aldoor maar te lachen en malle praatjes te verkopen in ongewone spraakzaamheid : hij had al een paar uur Lang stevig ingenomen,
pintj es bier en citroentjes verschalkt, naar het dansen van het uitgelaten
jonge yolk gekeken en gekheid gemaakt met de vrienden. En moeder was
ook in een bovenste beste bui : straks gingen ze samen uit en dan zouen ze
es even laten zien dat ze nog volstrekt niet te oud waren om de benen van
de vloer te zwaaien en jolig mee te doen aan de done kermispret. Je leefde
maar eens en moest de goede dagen vieren!
Tekt die lange goalipoap es zitte pitse!' spotte vader luimig. `Zeker
z'n balg vol mee snoep gesloge!'
Van zeuven een 'alleve cent zeker, dacht de Lange, maar hij zei nets,
lachte maar es glunder terug. Hij wou niet te veel eten, moest wat ruimte
laten voor de grote, lekkere brokken, die hij zich straks zou gunnen. Wat
een leutige gedachte, dat ze nou Been van allen wisten of zelfs maar vermoedden dat ze met een rijkaard aan tafel zaten! Maar vanavond zouden
ze het weten ! Moeder kreeg een kermiskoek, de kinderen een dikke zak
moppen van een dubbeltje en vader een stenen pijp, zo'n doorroker, een
negerkop of zo een met een lange, vuurrooie neus, waar een vlieg op
kroop. Dat moest er maar af, kon ook best : allemaal wat van het stokvisvel. Je zou ze zien kijken, horen schreeuwen.
Toen hij buiten kwam, stonden de vier medeverzwelgers met glinsterende ogen en trappelvoetend van ongeduld op hem te wachten en verwelkomden hem met onderdrukt gejuich. Nog even keken ze achterdochtig: had ie ze d'r soms toch tussen genomen en ging ie nou grinni209

kend onthullen, dat ie geen luis had om dood te doen? Maar nee – de
Lange sloeg betekenisvol op een dikke bult in z'n broekzak, en bet muziekje, dat daaruit kwam, ontlokte de schaar tafelschuimers
Wilde kreten
.,
van geestdrift, en ze sprongen als dollen om de verwonderlijke rijkaard
heen.
Zeker had een van de eedgenoten toch z'n heilig woord gebroken:
achter hen aan, op een eerbiedige afstand, begonnen al meer smoezelende
jongens mee te kuieren. En als een lopend vuurtje ging het onder de
jeugd rond: "Edde 't al g'oord? De Lange 'eed een guide, man!'
`Oach, jonge, loat j'w eige nou gaauw uitlache! Een guide! Ge zij zot!'
Neee, 't is wezelijk. Ze goan 'em soamen opmoake zomedeen.'
loa, 't is goed, 'orre ! Moak dad' een aander wijs. Ge zulmijn the kulle !'
`Nou, gloof 'et dan the. Ge zul 'et zellef zien.'
Maar allen, gelovigen, twijfelaars en hooghartige verwerpers van het
fabelachtige gerucht, ze kwamen er, als door magische kracht gedreven,
op af. En zo zwermden ze achter de Lange en zijn uitverkoren kameraden
mee de kermis op, in stijgende, al meer zich verbreidende opwinding.
Sommigen van de brutaalsten wilden zich quasi doodgewoon bij het vijftal aansluiten, net of het een gars niet bijzonder middagwandelingetje
gold. Maar ze werden onverwijid en met grote heftigheid weggeblaft
door de hovelingen, die bang waren, dat elke vergroting van de stoet hun
aandeel in de buit zou verkleinen. De Lange bemoeide zich overigens niet
met die schermutselingen. Dat ging buiten hem om. Dat moesten de gunstelingen maar uitmaken. Hij glimlachte om de deerlijke kijfpartijen, en
een heerlijk gevoel van macht en glorie zonk al dieper in zijn hovaardig
hart.
Het was verrukkelijk!
`Allee, snotterik ! Sallemaanderd' op !' tierde de Puit ziedend tegen een
opdringerige makker, die naast hen kwam lopen.
"k Mag 'ier toch net zo goed loopen as gij,' schamperde de ander koppig.
`Toe, Lange,' brieste de Puit, `zegd is 'at ie opmietert!'
`Mieterd' op, jonge,' zei de Lange lui, met een zijdelingse blik naar de
brutale meewandelaar.
En deze, overbluft, bleef aarzelend achter. Even later, schel en giftig,
klonk het van een afstandje: `Grootsige lammelieng !'
Het was goddelijk! Onvergetelijk! Het was precies zoals hij zich voorgesteld had, dat het zijn zou. Daar wierven ze in troepen om zijn hoge
gunst. Daar zwermden ze om hem rond als vliegen om de suikerpot. Ze
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keken naar hem op met ontzag, vleiend, bedelend met hun blikken om de
genade van zijn vriendschap. Ze vochten letterlijk om met hem te mogen
meekuieren. En de vier uitverkorenen hielden de smuigeme schooiers op
een afstand. Hij was een koning met een zeer waakzame en naijverige
lijfwacht en troepen begerige wervers, die wel een knieval wilden doen
om asjeblieft toch maar kameraadje met hem te mogen zijn. Hij was
Karel de Grote met zijn paladijnen te midden van kruipende slaven,
krielend om zijn vorstelijke knieen. Zijn krop zwol. Hij barstte bijna van
trotse vreugde. 0, hij had er geen spijt van, dat hij een heel jaar gesjouwd
en gepot had om dit te bereiken.
Het was alle moeite en alle zorg en alle ontbering waard. Het was een
ongekende zaligheid!
`Wa' goan we nou eest doen, Lange?'
De Dikkop had het gevraagd, met een verlangende blik en iets eerbiedigs in zijn stem.
*
Vriendelijk-genadig keek de Lange op hem neer, nadenkend. Ja — hoe
zouen ze het kapitaal besteden ? Ze moesten het niet vermorsen natuurlijk,
niet het zo maar vlug achtereen weggooien aan allerlei kinderachtigheden.
Hij rammelde zelfbewust en genietend met het vermogen in zijn broekzak en de aandacht van de schaar bewonderaars en gunstelingen leefde
heftiger op.
loat oons eest es wad' in de mallemeule goan rije!'
Lewieke had het voorgesteld en de Fijne viel hem verrukt bij.
Maar de Lange schudde afwijzend het hoofd. Hij had besloten het genot van de ongeschonden gulden nog wat te rekken — de heerlijkheid van
de gedachte : dat het feest nog beginnen moest. Bedachtzaam zei hij : 'Men-einme de tijd, 'ee? Loat oons nou es op oons dooie gemak de kerremes
over kuieren om uit te zoeke wa' 't plezaantsten een 't lekkersten is.'
De vazallen knikten. Ze waren niet overtuigd, dat dit het beste was. Ze
brandden veeleer van ongeduld om de eerste bfwijzen van de Langes rijkdom en van zijn ernst op de tong te proeven en aan den lijve te ondervinden :
een zuurbol, een ritje in de mallemolen. Want nog altijd waren ze niet
geheel en al verlost van hun argwanende vrees : of die lange sallemander
hen niet liep te beduvelen. Toch knikten ze, instemmend, als goede vazallen betaamt, en liepen gehoorzaam aan achter hun beer, hun aanvoerder
en weldoener, popelend van ongeduld, maar bang om daar iets van te
laten blijken.
De Lange merkte trouwens niets van hun ingewikkelde gevoelens. Hij
liep maar te zwelgen in het overstelpend genot van de vervulling zijner
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dromen. Hij luisterde soezig naar de lawaaiige muziek, het gezoem en gegons van de drommen ronddrentelende mensen - de stadse stoepschijters
waren er ook al en de pretzoekers uit omliggende dorpen, voorzichtig in
groepjes bij mekaar blijvend: om strategische redenen - het botte gelal
van enkele vroege zatlappen, al de geluiden, die te zamen de kermis maakten. Wat die slagen bonkten op het hoofd-van-jut! En wat klapten die
slaghoedjes lekker daar hoog in de lucht! Kon ie straks odk wel es proberen, misschien haalde hij de laagste lijn wel - en een blinkende med:alie
kreeg ie in ieder geval! Born! Born! Patsj ! daar waren ze aan 't koek hakken. Zouen ze vast meedoen, straks - as ie fortuin had, kreeg ie dan een
koek extra - hoefde-n-ie d'r geen te kopen voor z'n moeder ! En wat
gingen de schuitjes van die schommel hoog! Hij wou toch wel es proberen, straks, om ook met de punt van zo'n schuitje tegen 'et bovenzeil te
stoten net als Kiske Baks en z'n meid daar - zou ie de Puit meenemen, die
was 'et potigste en de grootste waaghals. Dan werd je door zo'n matroos
- nou ja: 'n namaak-matroos ! - geremd. - Kon iedereen zien wat een kanjer van een schommelaar je wel was ! En dan es draaien in de mallemolen,
blijven zitten op je paard, een keer of drie, vier, vijf achter mekaar - de
anderen natuurlijk hoogstens twee keer. Wat een roep zou dat allemaal
geven onder de jongens ! En misschien kocht ie nog wel een knipmes aan
de galanteriekraam - ja, dat deed ie vast! - was meteen een blijvend gedachtenis aan deze dag van stralende glorie ! Wat ze allemaal aasden op z'n
vriendschap. Wat ze jaloers waren en begerig! Dat ze niet barstten van
nijd begreep je eigenlijk niet! Moest je ze zien kijken!
En wat stond daar nou?
Verwonderd hield de Lange z'n drentelpas in en zijn hofhouding met
hem.
`Wa' zouwt da' zijn, jongers ?' vroeg hij. 'Da' stongt er toch doar strak
nie?'
Een kluitje mensen groepten samen om een wrak stellagetje, waarbij een
vent met een Belze broek aan en een gele snor hevig doende was met
schreeuwen en gesticuleren.
`Lost oons es goan kijke,' stelde de Fijne bereidwillig voor. 'Die is doar
net pas gekomme, deink.'
Het vijftal drong naderbij en de sliert vertwijfelde meelopers omstuwde dadelijk de vreemde schreeuwer en zijn toestel.
Het was een heel eenvoudig toestel: op een hoogpotig tafeltje stonden
drie kegeltjes; boven de kegeltjes hing van een dwarsbalkje een houten
bal aan een touwtje en die bal kwam op de hoogte van de koppen der
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kegels. Dat was alles. En de vent met z'n slobberende Belze broek beijverde zich in een raar mengelmoes van Brabants en Vlaams het hooggeacht
publiek uit te leggen, wat de bedoeling van dit geheimzinnige en ingenieuze toestel was.
"t Is 'iel plezaant een makkelijk, meinse! Zied' een keer toe. Ahwel kick vat den bol mee vienger een doim - so se. Iek breng 'em achteroit so - nou visier iek, dat 'em sjuust leinst de boiteste pion zwiert - iek boat
em los - kaik - 'ai zwoait verbij die 'outere poppekes - kom vrom - een
sloagt de mieddste d'r tussen oit een g'ed ouw geld verdiend, zulle!
Allee, komd' es oan! Wie rieskeirt een dubeltje om een kwartje te
wiene ? 't Is 'id makkelijk! Een kind kant da'! Einkel moat goei' oitkaike
- da' mis nooit. - Allai! 'k zaan ekiek 'ier einkel een alleen gekommen om
ulder oan wa' kermiscente 't 'ellepe! Allai! Wie wilt den eeste zaan om
m'n zwoare last wa' te verlochte, geneird'oe nie !'
Hij strooide een handvol dubbeltjes, kwartjes, guldens en rijksdaalders
op het tafeltje. Wantrouwig stonden wat volwassenen toe te zien, begerig loerogend naar het blinkende zilver. 't Zou vast web een heel moeilijk
kunstje zijn. Ze zouen 'et web es willen proberen eigenlijk, maar niet als
het een dubbeltje kostte. De vreemde man deed komiek verbaasd. Quasi
verontwaardigd speelde hij op.
`Wilde gullie gin geld verdiene zoonder a'ge j'w eige d'r krom vor mot
peze ? Ahwel, ge mot 'et eiges wete, zulle ! 'k ' Em ekiek een loai vol geld
g'orreve van een ouwe sukertaante, een nou 'em ik m'n eige voorgenomen om doar iederendeen van te loate meiproffeteire. 't Is een zoiver affair,
allai - gun me dan toch om ulder goe te doen. So, se - 't goa glad van
aiges.'
En weer liet hij de bal zwaaien en vloog de middelste kegel omver. En
nog eens, en nog eens. 't Miste nooit. 't Ging vanzelf - d'r was letterlijk
niks an. Maar het achterdochtige boerenvolk hapte nog niet.
De Lange stond nu vlak bij het tafeltje. Hij had toegekeken en het leek
hem een flauw kunstje. As ie daar geld mee verdienen kon! Maar d'r stak
zeker wat achter! Zo makkelijk als het leek zou het web niet zijn! Als hij
eerst maar es proberen mocht voor niks. En alsof de man achter het tafeltje zijn gedachten geraden had, zei hij vrolijk: `Allai toch, meinse! wa'
stoade doar naa te goapen een boat je fortoin oan je loompe neus verbij
goan! Zied 'es 'ier: ik zee: een kind kant da'. 'k Zal 'et oe bewijze, zulle!
ler jonge! pakte gij da' bolleke nou es oan een gooi me doar es proontjes
dice miedelste pion mee omvaar. Maar achterleinst, zulle - een ginnen
aandere roake, want dan zijde 't kwijt!'
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Z'n vreemdsoortig koeterwaals klonk zo aardig en vertrouwenwekkend. Het was toch wel een vriendelijke en gemoedelijke kerel. De Lange
kreeg een kleur van plezier, omdat hij de uitverkorene was. En hij wOU het
juist zo graag proberen ! Want in een beet opwellende begeerte had hij de
mogelijkheid doorschouwd hier in een oogwenk zijn kapitaal te verdubbelen - te verdriedubbelen! Als hij dat kunstje werkelijk kon nadoen! Hij
zou niet te lui zijn om zo gemakkelijk geld te verdienen! Voorzichtig
pakte hij de bal tussen vinger en duim.
`Nou zoiver mieke, manneke !' instrueerde de gezellige vreemdeling.
`Sjuust leinst de kop van den boiteste - schoon - boat moar los!'
Weg zweefde de bal. Gespannen keek alles toe. De Lange Tilde even
van opwinding. Dam- kwam ie al terug. Flap - de middelste kegel, zuiver
tegen z'n achterhoofd getroffen, sloeg om.
"Edde 't gezien?' triomfeerde de vent. "k 'Em et oe toch gezeed! Wa'
peisde ? Een kind kant da'. Ahwel - prebier 'et nog 'ne icier, manneke - toe
moar !'
Opnieuw liet de Lange de bal zweven en weer sloeg de middelste kegel
tegen de tafel. Hij beefde van agitatie. De Puit en Lewieke stieten hem
allebei tegelijk veelbetekenend aan.
`Een wie wilt er nou es serjeus z'n fortoin bepreuven vor een dubeltje ?'
vroeg de lachende mensenvriend. `Allai dan, 'k zaan kiek m'n geld beu,
zulle - kom, 'edde gulder zo'n compasse mee de cente van een aander ?
Woagd' een dubeltjt, gooit de pion omvaar - een g'ed een kwartje verdiend.'
Nog aarzelden de omstanders, die Al talrijker geworden waren. Wie
zei hun, dat er niet toch bedrog achter stak? Je hoorde zulke ongelofehjke
verhalen van flessentrekkers en kwartjesvinders.
Toen grabbelde de Lange zenuwachtig een handvol centen uit zijn zak,
zocht er een zwartaangeslagen dubbeltje tussen uit, en zei : Ikke !'
Hij lei het dubbeltje neer en de vent deponeerde er met een royaal gebaar een kwartje naast, lachend van vreugde, dat er eindelijk schot kwam
in de affaire.
`Toe moar, jonge,' zei hij aanmoedigend, met een loense blik op de
schat, die weer in de broekzak verdween. loate gaa die loompe suffers
'ier moar es zien, 'oe a'ze doen motten om op de lthrtsten taad raak te
woore.'
De Lange nam de bal. Hij beefde licht en wachtte even, tot zijn hand
stil was. Het puntje van z'n tong kwam even te zien tussen zijn opeengeklemde lippen. Joep ! - daar ging de bal - scheerde zuiver fangs de buitenste
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kegel, keerde en daar lag de middelste weer! Een onderdrukt gejuich
ging op onder de vriendjes. De vent schoof met een verheugd gezicht de
vijfendertig centen naar de gelukkige winnaar, zeggend : `Ziede 't naa?
Die nie woagt die nie wientr
En de Lange, haastig, schoof het zwarte dubbeltje terug en zei gesmoord :
`Nog een keer.'
Een kwartje gewonnen ! Met dat flauwe kunstje! Duizendmaal achter
mekaar kon ie 'et. Hij zou es eventjes wat verdienen ! Die vent was zeker
mal! Hoeveel zou de zotterik wel willen verspelen? Born! daar lag de
kegel weer! Nog een kwartje verdiend! Een gulden vijftig had ie, een voile daalder ! Vijftig cent gewonnen ! Hoelang had ie moeten ploeteren en
sparen om vijftig cent bij mekaar te krijgen? En nou werd 'et geld 'ern bij
kwartjes tegelijk gewoon toegesmeten! De Lange voelde zich halfdronken van opwinding.
`Nog es !' riep hij met een rood gezicht.
Lewieke Demmers stiet hem aan, fluisterde bevend : loat oons d'r van
oonder trekke mee de twee kwartjes, Lange ! Zomedeen goade verliere!'
Maar de Lange hoorde hem niet eens, want de guile vent schreeuwde
geestdriftig : Wacht 'ne kier ! Ik goan deze jongen een schoondere kaans
geive, zulle ! Allai manneke, leg je twee gewonne kwartjes in - een ik zet
er een veftiger tege ! Voiloa ! - doar leet 'em!'
En met zwaar gerinkel kletterde de blinkende rijksdaalder neer voor de
Langes verblufte gezicht. De vazallen slikten van opwinding en keken
duizelend toe. Even aarzelde de Lange. Ineens z'n twee kwartjes wagen?
Er yiel immers niks te wagen ! Hij was zeker van z'n worp - 't ging vanzelf. Verleidelijk bionic de dikke vijftiger in de zon. Zou ie?
`Moar een dieng,' ratelde de vent, die de aarzeling van de jongen zag,
`a.'ge diee veftiger in de klep 'ed, motte weggoan, manneken een een aander ok es een kaanske geven, or ! Allai, meinse, nou goa 't er spanne, zulle !'
Veruit dan moar!' zuchtte de Lange met een hoofd als vuur; hij lei
vastbesloten z'n twee kwartjes bij de geweldige rijksdaalder en greep de
bal. Het werd muisstil rondom. De man leunde licht met een hand op het
tafeltje, blijkbaar ook in heftige spanning over de afloop van de kostbare
worp. De hovelingen stonden hijgend toe te zien naar de vermeerdering
van hun gezamenlijke rijkdom. Nauwkeurig mikte de Lange - liet los.
En met een schok van ontzetting zag hij dadelijk, dat het deze keer mis
was. Tot zijn onuitsprekelijke verbazing en schrik week de bal om onverklaarbare redenen plotseling naar buiten af, zwaaide om en sloeg resoluut de buitenste kegel ondersteboven.
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13111, wa's da' naa?' klaagde de man verlegen en graaide met een verveeld gebaar het geld naar zich toe. `Wa' goade naa beginne, jongske?
Ge mot pertang goe mieke! Da's naa spijtig, zulle!'
De Lange keek beteuterd naar het lege plekje, waar daareven nog zoveel geld lag, dat hij al in zijn zak meende te hebben. Hij zag het spottende
lichtje niet in de ogen van de sluwe kermisgast en hoorde evenmin hoe
achter hem een paar boerenknechts honend en vol leedvermaak grinnikten. Hij verwenste zichzelf om zijn onhandigheid. Hoe had hij toch deze
schitterende kans kunnen verspelen? Sufferd, die hij was, om nou net deze
keer de bal te ver naar buiten te sturen! Nou had ie n6g niks. Een vaag
gevoel, dat ie tOch bedot werd, kroop aarzelig in hem omhoog en gal
hem even de neiging om hard van deze verleiding weg te lopen. Maar
zijn hebzucht stond heviger overeind en verjoeg alle wijsheid - de speelwoede had hem te pakken en dreef hem tot doorzetten.
`Nog es vor een dubbeltje,' zei hij zacht, met een koppig gezicht.
`Allee dan moar,' stemde de vent genadig toe. 'Maar sufnou the, 'ee?'
De Lange sufte niet. Hij mikte lang en zuiver, bedwong zijn trillende
zenuwen, liet dan de bal gaan. En hij won. Zijn zelfvertrouwen kwam
terug. Hij kOn het dus nog wel, als hij maar goed oplette! Verheugd stak
hij zijn hand uit naar het kwartje en zijn dubbeltje, maar de vent zei joviaal: loat es lege. 1k wil weer es wa' bezoonders doen. ler, allai - 'k leg
ekiek d'r 'ne guide neive. Toe moar! - zwoait 'em moar om!'
`Goed!' glimlachte de Lange, zelfverzekerd: deze keer zou het grote
bedrag hem vast niet ontgaan ! De man leunde onverschillig tegen het
stellagetje en keek rustig toe, hoe de jongen mikte en mikte. Dan ging de
bal weg, en - sloeg in het heengaan de buitenste kegel omver.
De Lange keek of ie onverwachts een kiap in z'n gezicht gekregen had.
Hoe had dat nou kunnen gebeuren ? Zijn hand had niet gebeefd - hij had
zuiver gemikt. Maar veel tijd tot nadenken had hij niet, want de vent zei
meewarig : Verlore! Ge kek toch nie zoiver genog. Nou, veruit, ik loat
de voile guide stoan. Legde gij d'r moar een onnoozel kwartje tege, dan
is ie vor ou a'ge 't wint - omda' gij et zijt.'
`Doeget the, Lange!' siste de Puit angstig. `Ge verlierd' alles!'
Maar de Lange, woedend, wou niet horen. Hij krabbelde een kwartje
bij elkaar en lei het koper op een hoopje naast de lokkende gulden. Hij
was nu heel bleek. Z'n gezicht stond strak en z'n ogen schitterden koortsig. En weer verloor hij : de bal kwam zonder iets te raken, tussen de kegels door terug. Hij knarste zijn tanden opeen en keek als gek naar de verraderlijke bal, die plotseling zo eigenzinnig z'n vreemde en noodlottige
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wegen wandelde. Even hield de Lange zich krampachtig vast aan de rand
van het tafeltje en staarde met doffe ogen naar de dikke, vuile vingers van
de vent, die z'n arme centjes weggristen.
Zijn hofhouding was dodelijk verschrikt : vijfendertig centen had me
die stommerik van een Lange daar eventjes verdobbeld! Stapelzot leek
ie wel!
`Goa nou mee, Lange!' drong de Dikkop heftig aan. `Zij nou toch
wijzer !'
Maar de Lange duwde hem nijdig opzij. Vijfendertig centen hierbij
laten zitten, terwijl hij keer op keer dat malle kegeltje om kon gooien als
ie goed oplette? Nou ja, hij was nou een paar keren onfortuinig geweest
— z'n vingers hadden gebeefd — stom ook van 'em, dat ie z'n eigen zo nodeloos opgewonden had ! Was nergens voor nodig : hij kon 'et immers!
En nou uitscheien ? As ie simpel was ! Nooit van z'n leven.
`Nog es twee kwartjes tegen een veftiger ?' lokte de verleider en liet het
grote geldstuk onweerstaanbaar blinken onder de ogen van de ongelukkige Lange.
Een seconde aarzelde deze. Toen deed hij zich plechtig de gelofte : A'k
di' win, scheer ik er vor goed uit ! Oach toe, Leven 'eerke, boat me di'
winne, dan za'k — dan za'k —
Speelwoede verstikte gebed en belofte, en met jagend hart haalde hij
zijn geld te voorschijn, telde onder de ontzette ogen van zijn gunstelingen
vijftig centen op het tafeltje uit en nam de bal in zijn hand. Z'n hele lijf
verstrakte als werd het van ijzer. Nou beefde hij niet het minst. Z'n richtende hand was even vast als zijn scherp berekenend oog. Nou moest het
web weer lukken. En dan was ie er dik bovenop, had meer dan drie gulden! En hij vermoedde geen seconde de list van de valse schooier, die weer,
argeloos en luchtig tegen de wrakke stellage leunde, zo het ding even
scheef duwde, en de bal uit zijn baan dreef — heel weinig maar, doch net
voldoende om te zorgen, dat de winnende kegel niet geraakt kon worden.
En de bal raakte de winnende kegei niet. Verloren de vijftig centen! Ontzetting omgreep koud en smartelijk het hart van de Lange. Ontzetting
joeg door de gezellen, die het kapitaal en daarmee hun avontuurlijke
kermistocht zagen wegsmelten als sneeuw voor de zon. Wat moesten ze
nou? Vijfentachtig centen naar de knoppen! Wat hield ie helemaal nog
over? Vijftien armzalige koperen centen — net nog de man drie! Daar dee
je veel mee!
De Fijne was razend van spijtige woede.
`Zoe schimpte hij giftig. loompe stommelieng! 'Edde nou je zin?'
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Verrekte gij!' snauwde de Lange schor, wanhopig. `Zijn 't jouw cente
soms ?'
`Va.it dood, steenezei!' verwenste de Puit ziedend, werkte zich met de
ellebogen door de omstanders en liep hard weg, beledigd, vertwijfeld,
dol van 'woede om de teleurstelling van deze bedorven feestdag, die zo
hoopvol en stralend begonnen was.
Lewieke stond met tranen in z'n ogen nerveus aan zijn lippen te plukken. De Dikkop keek somber en voelde vechtneigingen.
De Lange, bleek en bevend, dacht na. Wat zou hij doen?
Vijftien centen – dat was niet veel. Voor iemand, die gewend was aan het
besef een gulden te bezitten, was het eigenlijk zo goed als niks. En hij had
slog de kans, zijn geschokt bezit te herstellen, als hij ook die laatste, armzalige rest nog waagde. Zou hij berusten in z'n smartelijk verlies, in z'n
smadelijke nederlaag, zolang hij nog een kans had er weer bovenop te
komen ? Het ongeluk kon hem toch niet blijven achtervolgen!
De Lange was gewend te vechten, tot hij volkomen uitgeput neerlag.
Hij diepte z'n laatste bezit onder uit zijn broekzak op en bekeek het met
tedere, omfloerste ogen.
''k 'Em nog drie stuivers,' zei hij benepen.
`Ik woag er drie kwartjes tegenin,' bood de vent edelmoedig aan.
Negentig centen samen. Bijna z'n gulden weer compleet!
`Allee !' stemde de Lange, overwonnen toe.
En zo verloor hij ook de laatste overblijfselen van zijn onuitputtelijk
gewaande rijkdom.
Totaal verbijsterd en verslagen stond hij voor het tafeltje, met openhangende mond en slap langs z'n lijf bungelende armen. Er kwam een
wonderlijke leegte in zijn buik en zijn hoofd en hij was zo duizelig, dat hij
meende om te vallen. Maar aan weerskanten had een van zijn gewezen
vazallen hem vast en schudde hem aan zijn schouder heen en weer en
raasde, vloekte en schimpte ! En de vrolijke, yolk stem van de verwenste
flessentrekker achter het tafeltje bralde z'n koeterwaals over hem heen,
noodde de volwassenen naderbij, lokte, beloofde, lachte, spotte met de
onhandigheid van de lange slungel, die voor straf een paar stuivers had
moeten laten en had alweer een nieuw slachtoffer gebiologeerd, een schonkige boerenknecht met een dom gezicht, die het voor niks es mocht proberen en slag op slag het onnozele kegeltje omknikkerde – een kunstje
van niks! Waarna hij rijp was om gepluimd te worden.
De Lange was weggedrongen van het tafeltje. Misselijk en duizelig
kwam hij uit het warme mensenkluwen in de ruimte en strompelde on218

gelukkig weg. Waarheen? Kon niet schelen! Weg van de drukte, de hatelijke, vrolijke joelende kermisvreugde. Naar huis, naar de dijk buiten
het dorp. En de wanhopige, vertwijfelde, verontwaardigde vriendjes
gingen als dollen tegen hem tekeer.
`Gadverse stommen ezel! Nou 'enure niks meer!'
`Zijde nou content, lillijke woag'als?'
"Eel oonze guide noar de pinnekes! Schoelie! Zot!'
`Ge mot nog es vroagen of a'me mee je meegoan, oakelijken oap !'
`Sodejur vloekte de Fijne radeloos.
loat 'em noar de thicker loope !' grauwde de Dikkop woest. Tom mee,
jongers, dan goan me-n-oonder mekoare de kerremes op. 'k 'Em nog twee
sj oewe !'
En ze drentelden weg, de armen om elkaars schouders, broeders in hun
machteloze woede, en lieten de berooide, verslagen Lange alleen met zijn
verbijstering en zijn knagend zelfverwijt.
Alles verloren!
Alles naar de pinnekes!
En door eigen, stomme schuld!
Het glorieuze resultaat van een heel jaar werken en zuinig zijn, een heel
jaar hopen en verlangen – met een slag weg ! Hoe was het toch gekomen?
Wat was er gebeurd? Hoe was dat vreselijk ongeluk zó overstelpend op
hem neergeslagen ? Z'n dwalende, verwezen blik viel op de torenklok:
kwart over vijven. Een kwartier geleden was hij de gelukkigste, de rijkste
jongen van de wereld geweest. Een kwartier geleden nog liep hij rond te
banjeren, fier als een goudhaantje, rijk, machtig, geeerd. Ze hadden om
hem heen gezwermd, hem smekend aangekeken, hem gevleid, geworven
om zijn gunst. Als een koning had hij gestaan te midden van zijn vazallen,
rijk genoeg om geschenken te geven, verblindend, verheven, een heerser,
een rijkaard, eel]. vorst. En nu.
Een stomme streek, en alles was weg ! Daar liep-ie alleen, van ieder verlaten, suffig, totaal verslagen. Een arme Job, een Lazarus. Ze hadden 'em
allemaal in de steek gelaten nu hij vernederd was en beroofd en ongelukkig, en hij had toch zo'n onweerstaanbare behoefte aan een hartelijk
woord, die Lange. Het was verbijsterend snel gegaan! Met zo'n zware
plof was hij eensklaps neergestort uit de wolken van zijn geluk naar de
harde bodem in de kelder zijner verslagenheid. De woorden van meneer
pastoor uit de lering kwamen hem in de gedachten : Wie zich verheft, zal
vernederd worden. Hij had zich verheven! En hoe was hij vernederd!
Verschrikkelijk! Was er wel ooit iemand vOcir hem zo diep rampzalig
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geweest ? Zo volkomen en reddeloos door het ongeluk overweldigd?
Geen ritjes in de mallemolen, geen koek, geen kaneelstek, geen zakmes.
Geen holde in eerbied, geen verwonderde dank van vader en moeder en
de kleintjes. Niets dan leegte, donkerheid, berouw, verdriet, grondeloze
wanhoop ! 0, wat had ie een spijt, dat ie niet opgehouden had, toen ie die
vuile vent twee kwartjes had afgewormen! Wat zou ie dan nen1 an 't feesten zijn ! Verheven – vernederd! Wat had meneer pastoor ook weer voor
een exempel daarvan gegeven?
Het vrouwtje van Stavoren? Ach, watkon hem dat schelen! Wat kon
hem de hele wereld schelen ? Verdomme ! Verdomme ! Verdomme! Hij
was alles kwijt! Ogodogodogod!
Ineens begon de Lange hard te lopen. Hij kon die muziek, dat gezang,
dat wilde kermisgejoel niet aan zijn oxen iiitstaan. Hij kon het gezicht van
al die lachende, rumoerende vreugde niet langer verdragen. Hij holde
naar huis.
Achter hem schimpte ineens de schelle stem van de Puit : `Noakende
kerkrat! Koale fleet ! Steenezel!'
Hij had moeten omkeren en de schendbrok aanvliegen. Maar hij had
er de moed en de kracht niet toe, en liep wat hij lopen kon om thuis te
komen. Het huis was gesloten. Alles was naar de kermis. Alles vierde
feest, lachte, joelde, zong, had plezier.
Hij alleen, hij alleen was ziek van verdriet, van verdriet, van schrik, van
ontsteltenis, van hartbrekende armoe. Stil liep hij om het huis heen, ging
de schuur in, kroop door het raampje en vond op de tast het keldervenster,
want ineens hadden heet wellende tranen zijn ogen verblind.
En in de donkere kelderhoek zat de Lange voorover gebogen op het
lege zu‘ urkoolvaatje, de ellebogen op de knieen, het gezicht in de hander
verborgen en huilde met lange uithalen, snikte alsof zijn hart gebroken
was., schreide, tot zijn ogen brandden en hij geen tranen meer had.

I-Y,u

FRANK VAN WEZELS
ROEMRUCHTE JAREN
MILITAIRE ROMAN

WOORD VOORAF
In november 1953 vroeg de uitgever van 'Frank van Wezels roemruchte
jaren' mij om bij de eerste naoorlogse herdruk een voorwoord te willen
schrijven. Ik aarzelde, omdat het schrijven van een voorwoord kon worden opgevat als een verontschuldiging voor de herdruk van dit in ons
land zo bekende en bij velen geliefde boek.
Ik schreef toen toch een kort woord ter inleiding, niet ter rechtvaardiging maar meer om nog eens te zeggen dat de uitgave mij alleszins verantwoord leek.
Nu neemt de N.V. De Arbeiderspers dit boek op in de A. M. de Jong
Omnibus. Ik meen dat dit een goede keus is. A. M. de Jong was een schrijver met een politieke overtuiging, dat blijkt ook als men 'Frank van
Wezel' leest. Toch spreekt in dit boek van A. M. de Jong veel meer de
Nederlander, zoals hij nu eenmaal is, dan de partijman. Probeert u zich
in de plaats te stellen van de landstormer, die gedurende de mobilisatie
1914-1918 onder de wapenen werd geroepen. Verplaatst u zich even in de
sfeer van Nederland in die dagen. De gewone man geloofde niet in oorlog. Het was immers `altijd' langs onze grenzen gegaan en waarom zouden
`ze' er ons nu dan in betrekken. In die stemming werden in depots oudere
mannen getraind. In die stemming lag ons veldleger langs de grenzen.
Daar komt nu dan nog een landstormer die in 'Het Volk' de notifies van
een landstormman gaat publiceren. Dat was wel heel bar. Enfin, leest of
herleest u maar in 'Frank van Wezel' hoe dat allemaal afliep.
A. M. de Jong heeft in dit boek vooral verzet ertegen aangetekend, dat
men een soldaat dwars zat om zijn politieke overtuiging. Hij achtte zich
belemmerd in de uitoefening van de rechten die iedere Nederlandse
burger heeft en die hem niet ontnomen zijn als hij het militaire uniform
draagt. De tijden zijn veranderd. De verhoudingen hebben zich belangrijk gewijzigd, al gebeuren er van tijd tot tijd wel eens rare dingen.
Toen dr. Drees ter gelegenheid van de feesten van de Koninklijke Militaire Academie als minister-president het woord zou voeren, meende
een aantal officieren daar een actie tegen te moeten voeren.
In onze krijgsmacht lopen nog wel mensen rond die graag zouden zien
dat het lidmaatschap van de PvdA voor beroepsmilitairen verboden zou
worden. Dit soort mensen zal bij de herdruk van 'Frank van Wezel'
natuurlijk boos zijn.
Gelukkig zijn dit er weinigen. Het merendeel van de militaire gezagdragers zal het wel eens zijn met de opmerking van een oud-officier, die
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mij zei: `Ik vind het een kostelijk boek. je kunt er hartelijk bij lachen en
je er gruwelijk kwaad om maken.'
A. M. de Jong was een van Nederlands grootste vertellers. Hij beschrijft
de mobilisatie 1914-1918 bijzonder kleurrijk. Er staan sterke verhalen in
dit boek, die geen oud-soldaat vreemd zullen zijn. Er worden toestanden
gehekeld die nu niet meer bestaan, maar als ze nog zouden bestaan, zouden
ze op dezelfde manier beschreven en bestreden moeten worden.
EVERT VERMEER
NAARDEN, MAART 1960
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EEN HARTIG WOORDJE VOORAF

`Bevriende zijde' prevelt voorzichtige bedenkingen tegen een herdruk
van 'Frank van Wezels roemruchte jaren' in deze bewogen dagen van
nieuwe mobilisatie. De vriend, die ons zijn feilen toont, mogen wij niet
zonder antwoord laten.
`Bevriende zijde' geeft blijk van eenzelfde soort wanbegrip als waaraan
`hogerhand' laboreerde bij de voortdurende onwijsgerige en vruchteloze vervolging van Frank van Wezel, dewijl deze ... de militaire discipline ondermijnt ... Frank van Wezel...! de onvermoeibare voorvechter
van de discipline...! het geincameerde begrip van de discipline zelf!
Hogerhand is er nog altijd niet achter gekomen, dat er twee soorten
discipline bestaan: de onbetrouwbare en dus waardeloze uiterlijke orde,
die `gehandhaafd 'wordt door snauwende en 'op overtuiging' willekeurig straffende commandeerders, en de hechte, innerlijke tucht die zichzelf
handhaaft, omdat ze door meerderen en minderen gezamenlijk beleefd
wordt in wederzij dse achting en vertrouwen : het vertrouwen van de
troep in de bekwame en geziene leider, het vertrouwen van deze in de
goede gezindheid van de troep. In een leger van nu eenmaal ultrademocratische Nederlanders is elke andere krijgstucht dan de laatste niet
meer dan een gevaarlijke schijn-orde, die in kwade dagen maar al te licht
tot Harskamp-incidenten voert. Het goede humeur van de Nederlandse
soldaat, waarom de ijzervreter verachtelijk grijnst, is de eerste voorwaarde tot een krijgstucht, die voor ons leger betekenis heeft.
Frank van Wezel zowel als 'Frank van Wezel' hebben zich uitgesloofd
om deze krijgstucht, in welke gevoel voor humor als een voornaam element begrepen is, te prediken en te bevorderen.
Daarom had 'Frank van Wezel', in plaats van voor het leger taboe te
worden verklaard, als handboek voor toekomstige commandanten op
alle krijgsscholen en opleidingen moeten worden ingevoerd. Als pedagogisch werk, als klassiek studieboek, waaruit de psychologie van de
Nederlandse soldaat kon worden afgeleid, met de onverbiddelijke opdracht daar rekening mee te doen houden door iedereen, die bevel te
voeren heeft.
Het is nooit te laat om te leren. En een apostel mag nooit zwijgen, ook,
juist niet in moeilijke tijden. De militaire apostel zeker niet. Hij heeft
`Moed, Beleid en Trouw' te tonen, wil hij ooit de Militaire Willemsorde
verwerven. Daarom vertoont Frank van Wezel opnieuw zijn ironisch,
welgehumeurd en trouwhartig soldatengezicht en verzoekt gehoord te
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worden, zonder misverstand. Misschien krijgt hij dan toch nog die felbegeerde onderscheiding : eerste klasse...! Omdat hij onvervaard gestreden heeft voor een goed aangevoerd, slagvaardig leger, waarin een
onberispelijke discipline heerst, steunend op de hechte pijlers van redelijk
inzicht, gevoel van saamhorigheid, onderschikking in kameraadschap en
vertrouwen...
BLARICUM, 1939
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Misschien had Frank van Wezel zich in zijn vlegeljaren voor iets heel bijzonders aangezien. Dat is niet geheel en al onwaarschijnlijk, want in die
tijd maakte hij vrij regelmatig gedichten. Niet altijd op hetzelfde meisje,
dat is waar, maar evenmin ook in dezelfde stijl. Hoewel deze stijl geenszins wisselde met de meisjes, al leek het zo : hij wisselde meer met de
dichters, die hij beurtelings het ijverigst las en toen Frank van Wezel dit
opeens met wonderlijke helderheid inzag, had hij pijnlijk geglimlacht,
maar de plotse overtuiging dat zijn dichterschap op Al te slappe benen
stond, had hem noch wanhopig gemaakt, noch zijn ziel voorgoed geknakt, noch zijn gemoed ongeneselijk verbitterd, zoals bij superieurder
geesten het geval pleegt te zijn. Want hij was eigenlijk nogal een gezond
iemand, deze meneer Frank van Wezel, en, 'n geringe bijziendheid en
een andere afwijking, waar we nader op terugkomen, daargelaten, tamelijk normaal. Niet groot, niet klein, niet bijzonder mager, niet bijzonder dik, niet erg verwaand, noch overdreven bescheiden, intelligent
maar zonder een zweem van genialiteit, gevoelig, maar doodsbenauwd
om het te laten merken en met een gloeiende afschuw van sentimentaliteit – kortom een vrij volledige Hollander, al kwam ie dan ook uit het
zuiden, waar ie waarschijnlijk z'n goedronde lachsheid vandaan had en
zijn feilloos gevoel voor humor en speelse geestigheid.
Hij was onderwijzer geworden met het vaste voornemen het onderwijs binnen zeer korte tijd als beroemd dichter de rug toe te keren : het
zou aardig zijn dan over `mijn onderwijzersperiode' te spreken en tegenover interviewers en biografen aardige anekdoten uit het klasseleven te
vertellen. Ja, jonge mensen, die versjes schrijven, kunnen in zonderling
wereldvreemde dromen leven. Intussen had de ietwat onthutsende ontdekking, dat hij volstrekt geen dichter was, hem niet in diepe verslagenheid gestort, maar hem de gemoedsrust gegeven, waarin zijn schoolwerk
behoorlijk gedaan kon worden. Fanatieke letterkundige vrienden zagen
daarin een bewijs van een erbarmelijke zielsondiepte en verachtten hem
inwendig aanzienlijk. Maar daar hij overigens een genoeglijke kameraad
was met een vast inkomen en tamelijk hulpvaardig, verduwden zij hun
fijngevoelige weerzin tegen zijn grof gemoed en bleven in zijn gezelschap hooggestemde gesprekken voeren en zinspelen op hun doorslaande genialiteit. En dat alles werkte zó aangenaam op Frank van Wezels gevoel voor humor, dat hij hen nooit met bijtend sarcasme, hoogstens met vriendelijke humor te lijf ging. En daar zij die niet begrepen,
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wijl zij zo iets van hem immers niet verwachten konden tegenover hen,
bleven zij goede vrienden. Zijn enige ernstige fout, een afwijking, die hij
uit de kinderziekte zijner `poetische periode' had overgehouden waarschijnlijk, was, dat hij zo nu en dan zich aan proza bezondigde.
De oorlog had hij voor even onmogelijk gehouden als ieder ander en als
ieder ander had hij verbijsterd gezeten, toen het onmogelijke gebeurde
en de oorlog toch uitbrak. En het wonderlijke gevoel, een grote tijd te
beleven — van de wieg af heeft men ons ingeprent, dat tijden van hevige
massamoord grote tijden zijn — had hem vreemd onthutst en in onzekerheid gestort : wat moest hij doen ? Want hij wou de grote tijd liefst zo
intens mogelijk meeleven.
Op het kleine vredeseilandje aan de kust van de Noordzee liep het leven
al stroever, en langzaam stroomde het goud de kisten der weinigen binnen, regelmatig, hoger en hoger, gelijke tred houdend met de nood, die
de overgrote meerderheid der bevolking besloop. Het leven was ziek geworden en de ziekte bleek hardnekkiger dan iemand had durven vermoeden. Het sprookje, dat het Hollandse leger door zijn snelle mobilisatie en zijn strijdbare aanwezigheid de oorlog buiten de grenzen gehouden had en hield, won steeds meer aan kracht en de militaire autoriteiten
kenden hun gouden tijdperk.
Frank van Wezel was nog maar kort getrouwd en hij en Cor, zijn
vrouw, keken dagelijks met verbazing naar de voorspoedige ontwikkeling van hun eerste jongen, die, als alle eerstgeborenen, een compleet
wonderkind was. Nooit tevoren had ergens op de wereld een kind zo
geniaal met zijn voetjes geschopt, op z'n tenen gek1oven, gelachen en gekraaid. Het was nog niet uit te maken of hij een groot musicus dan wel
een enorm schilder worden zou, maar zijn uitzonderlijke begaafdheid
moest ieder, die kijken kon, aanstonds opmerken : hij had zelfs steenkolen uit de kit gegeten, toen hij nauwelijks acht maanden oud was.
En toen had de generaal, die minister was, een wet voorgesteld, waarbij de mannen van negenentwintig jaar 66k nog als rekruut onder de
wapens geroepen werden voor de landstorm. Daar hoorde Frank van
Wezel bij ; Cor en hij hadden mekaar eens aangekeken, maar geen van
beiden geloofde, dat het ervan komen zou. En ze schenen gelijk te krijgen, want zelfs de Tweede Kamer bleek het nou welletjes te vinden en
stemde de wet af. Waarop de generaal Bosboom beledigd zich uit de
regering terugtrok en voorlopig vervangen werd door de premier Cort
van der Linden. Het schijnt, dat bij het parlementair stelsel aan een mi228

nister van oorlog ad interim een mystieke macht is toebedeeld. Aithans
de grijze heer Cort deed alsof er geen kamervotum was en liet 'de lichting 1908' onvertraagd onder de wapens roepen. Niemand begreep er
veel van. Iedereen mopperde, doch men was aan zoveel gewend, dat men
zich toch maar gereedmaakte om aan de oproep te voldoen. De mannen
van de lichting acht echter voelden zich zwaar gegriefd en begrepen niet,
waarom nou juist hen nog dit belachelijke noodlot moest trefien. Daar
waren ze nou tien jaar geleden eerlijk vrijgeloot en dus wettelijk nooit
meer voor de krijgsdienst op te roepen. En nou... nou maakten ze doodkalm een snertwetje, dat 66k nog verworpen werd, en ze riepen je toch
op ! Het negenentwintigjarig mannelijk deel van Nederland was diep
geschokt in zijn gevoel voor billijkheid. Maar zij werden op de sde juni
1917 door het vaderland verwacht, en zij kwamen...
Het was toch een vreemde avond, die avond van de vierde juni. Frank
van Wezel zat in zijn hoek achter z'n schrijftafel en ruimde de boel
keurig netjes op. Tot hij verwonderd ophield. Want waarom zou hij
eigenlijk opruimen ? Hij bleef in de stad, voorlopig, en zou elke avond
hier kunnen zitten.
Vreemde avond ! Nog was hij een vrij burger, maar de militaire
tucht had de hand al om zijn hart gelegd en hij voelde zich gedrukt...
Och, het was ten slotte zo'n groot ongeluk niet, dat beetje soldaatje
spelen, maar het was toch een zonderlinge gedachte, dat ie van morgen
of niet meer de baas zou zijn over z'n eigen handelingen. Dat ie een
marionet zou worden in de handen van een stel gestreepte en gesterde
meerderen, die je te gehoorzarnen had. Nou ja, vrij ... vrij was geen mens,
vrij was hij eigenlijk ook nooit geweest, maar er was toch een reusachtig
verschil. Want als hij gewild had, had hij werkelijk vrij kunnen zijn. Hij
had alles in de steek kunnen laten, had weg kunnen lopen, zeeman of
bedelaar worden, boerenknecht of loodgieter en geen mens had hem
terug kunnen halen of verbieden zijn gang te gaan. Maar zelfs aan die
theoretische vrijheid was nu een eind gekomen.
En toch, hij kon het niet ontkennen, als hij eerlijk wou zijn tegenover
zichzelf, toch was er ook wel iets in, dat hem aantrok. Het was zo geheel
iets anders dan zijn gewone leven. Zo helemaal weg te zijn uit school en
studie; zo es een tijd helemaal enkel lichamelijk te leven, zonder andere
verantwoordelijkheid dan netjes stappen in de maat en op tijd en tel met
een geweer allerlei bewegingen uit te voeren. Zo midden onder mannen
te leven van allerlei slag en stand, allemaal gelijk gekleed en gelijk229

berechtigd... het trok hem ook wel aan ... Maar de weerzin tegen de onvrijheid won het dan toch weer en met gefronste wenkbrauwen keek hij
het raam uit naar de verblekende zomeravondhemel en mompelde een
wrevelige vloek. Toen riep de stem van z'n vrouw hem uit de andere
kamer.
Loom stond hij op en ging naar de huiskamer. Cor schonk thee en de
kleine Bert lag na z'n laatste voeding soezerig naar een vlieg te kijken,
die brommend boven het wiegje kringde... Zijn huis... Zijn kamer,
zijn vrouw, zijn kind... En daar stond hij, volwassen kerel, gediplomeerd, erkend staatsburger, man van negenentwintig, getrouwd, vader,
een behoorlijk denkend wezen... en morgen zou hij een wapennummer
zijn, een rekruut, afgesnauwd door het eerste het beste stukje onbenul
met een paar gele strepen op z'n mouwen... een slaaf van de militaire
discipline... Langzaam en moeilijk had hij dit milieu opgebouwd en er
zich met z'n vrouw in genesteld, zij hadden hun leven samen geordend ...
en nu liet hij zich als een pion op het schaakbord door een onzichtbare
speler wegschuiven, naar een ander veld, weg uit dit alles, dat hij met zoveel inspanning om zich heen had weten te krijgen ... En als in een visioen,
heel even, zag hij plotseling al die duizenden anderen, die evenals hij op
deze avond in hun huis rondkeken en bedachten hoe stompzinnig zij zich
lieten wegdrijven van hun gezin naar een vreemd, vijandig milieu ...
weerloos en onnozel... Een diepe moedeloosheid drukte hem een ogenblik neer. Zuchtend zei hij : `Wat zijn we toch een schapen, niet Cor ?
Geboren kuddedieren.'
Cor haalde de schouders op. Zij was een praktische vrouw, die de
dingen wist te nemen zoals ze waren. Tieker nou maar niet,' zei ze hartelijk. `D'r is nou eenmaal niks an te doen.'
Frank glimlachte. Hij lei z'n arm om haar schouder en trok haar tegen
zich aan. `Jij hebt makkelijk praten,' zei hij plagend. lij blijft lekker in
je huis, bij de kleine jongen. Maar ik moet eruit, naar die smerige barakken, die verdomde uniform aantrekken, me laten koeioneren door een
stel gestreepte en gesterde apen.'
`Denk je soms, dat ik het lollig vind ?' pruilde Cor.
`Nee,' plaagde hij voort, `maar da's toch nog heel anders ... 't Ouwe
liedje, he : der Mann muss ins feindliche Leben hinaus... de vrouw mag
tenminste thuis de pee in hebben !'
`Zo ?' vatte z'n vrouw vuur. 'Maar zo lollig is 'et hier ook niet. Jij trekt
eruit, je hoeft nergens an te denken. Ik moet maar zien hoe ik 'et hier
redder, hoe ik alles bij mekaar trommel om de boel op poten te houen,
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de levensmiddelen op te scharrelen. Je kunt haast niks meer krijgen. 1k
prakkizeer me gek sours hoe dat gaan moet, als die krankzinnige oorlog
van jullie nog lang moet duren.' Want voor Cor was de oorlog uitsluitend iets van de mannen, als ze kwaad werd.
Frank lachte: "k Zal er es over denken of wij die krankzinnige oorlog
overmorgen niet op zullen laten houen, hoor!' Hij kuste haar op haar oor
en ze duwde hem stoeiend weg. Maar hij werd ineens somber en zei:
`Nou zie je, wat een gek beest de mens is : daar staan we onzin uit te kramen en te lachen over zo iets gruwelijks als die onmetelijke slachtersmisdaad, een paar honderd kilometer hier vandaan...'
Cor liep naar de theetafel en zei: `Nou ja ... je kunt niet altijd zitten
treuren en mokken.'
`Nee,' antwoordde Frank, zich uitrekkend. `Daar heb je gelijk in...
Laten we nog maar es gezellig als vrij burger thee drinken: morgen zijn
we Jan Fuselier, wapennummer zoveel, sectie zoveel van het DepotBataljon in Amsterdam ...'
Die avond lag hij lang wakker en woelde in het warme bed om en om,
om en om, vloekend omdat de slaap niet komen wou, die hij nu juist zo
woedend tot zich riep. En toen hij eindelijk tegen de vroege ochtendschemering insliep, droomde hij een reeks idiote visioenen uit het onbekende soldatenleven, die alle weer wegzonken naar het onbewuste
zodra hij wakker schrok door de wild ratelende wekker en meteen wist,
dat dit de vijfde juni was, de dag, waarop hij onder de wapens moest
komen.
Het werd een zwijgzaam ontbijt. Ze vochten allebei tegen hun ontmoediging en de ontroering, die hun in de keel propte. Het was immers
belachelijk : Frank bleef in de stad en ze zouen mekaar elke dag zien. Er
was niks vreselijks aan de hand. Er was geen oorlog in het land... Maar
nog nooit hadden ze zó van nabij het gevaar gevoeld, dat er wel oorlog
zou kunnen komen als nu op dit moment, nu hij deel ging uitmaken van
het oorlogsinstrument zelf. De minuten kropen. De enigen, die er zich
niets van aantrokken, waren de kleine Bert en de poes. De ene kraaide en
schopte en sloeg verwoed met zijn zilveren rammelaar tegen z'n wiegekap. De ander poetste haar snuitje en knipoogde tegen het licht en rolde
zich behaaglijk ineen op een zonnig plekje bij het raam... Langzaam
draaiden de wijzers naar het fatale uur...
`Komi ' zei Frank, geforceerd opgewekt, `ik ga nu maar. je kunt het
vaderland niet laten wachten.'
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`Fleb je die oproepingskaart ?
la, alles.'
`Zou je... zou je vanavond thuis kunnen komen?'
Er klonken tranen in Cors stem. Frank slikte en lachte gedwongen.
`Natuurlijk, meid... Ik kom in ieder geval vanavond even thuis. Na een
uur of vijf, zes hebben we immers vrij. Misschien mag ik wel thuis
slapen... Dat zeggen ze immers : de getrouwde mannen mogen thuis
slapen.
`Nou... ga dan maar ... god, ik wou dat de dag maar om was!'
`Amen!' zei Frank plechtig, maar de grap ging hem slecht af. Toen
kuste hij Bert, die schreeuwend van pret beide handjes haastig in de
baard sloeg van dat grappige, harige wezen en er funk aan trok, zodat
de tranen de mishandelde in de ogen sprongen. Lachend maakte hij de
kleine handjes los en liep naar de gang, waar Cor de deur al had opengemaakt. Bij de paraplubak aarzelde hij even... Nee, een stok zou hij
maar niet meenemen... dat was feitelijk al te dwaas... Cor viel hem om
de hals en huilde waarachtig alsof ze ontroostbaar was. Zachtjes schold
hij haar uit om haar dwaasheid en ze knikte zenuwachtig en slikte haar
tranen weg en zei, haar ogen afvegend met een driftige beweging : la
ja... je hebt gelijk ... ik ben een idioot... ga nou maar.'
`Tot vanavond dan.'
`Tot vanavond. Daag!' ...
In de buurt van Bellevue was het ongewoon druk voor zo'n vroeg uur.
Van alle kanten zwermden de slachtoffers aan. Velen werden door hun
vrouw gebracht, soms met een paar sip kijkende kinderen er ook nog
bij. Frank bleef een poosje staan kijken. Gek, hoeveel van deze mensen
hun zondagse pakje hadden aangetrokken... Alsof ze naar een feest
gingen, waarachtig ! ... Maar de gezichten stonden allesbehalve feestelijk...
godgod, wat keken de meesten beschimmeld! ... En wat een zonderling
soort rekruten zouden dat zijn ! ... Ouwe koppen met dikke hangknevels,
met plooien naast de neus, gerimpelde voorhoofden, zware lichamen,
stijve benen... Wel, negenentwintig jaar scheen voor velen al een hele
leeftijd te zijn ! Onder deze mannen voelde Frank zich piepjong, ondanks
de voile bruine baard, die z'n gezicht omkroesde ... Kijk ze nou afscheid
nemen van hun vrouw. Onhandig, verlegen, plomp en met een nors gezicht. Ze zouen 'er wel graag es stevig tegen zich am drukken en 'er
zoenen, keer op keer, want met heel hun harde koppen waren ze lelijk
van streek en zagen tegen de dienst op als tegen een berg... Maar ze gaven
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de vrouw enkel een hand, want de spot loerde rondom en in Holland
wordt nergens zo royaal en wetenschappelijk mee gespot als met publiekelijk bedreven tederheid...
En ze stapten tussen de agenten bij de ingang door, scharrelend in hun
binnenzak naar de oproepingskaart, die bij de zaal vertoond moest
worden.
`Asjeblief,' zegt Franks voorganger met dreunende stem, 'Van Wezep
J., elfde rij nommer dertien ... je kan voortaan bij 't plaatsbespreken wel
wat beters voor me uitzoeke, want anders vraag ik me cente terug.'
De sergeant glimlachtvaag, maar Frank schiet luid in een lack en de ander
kijkt nuchter naar hem om. `Ik zit op nommer twaalf,' vertelt Frank, nog
lachend, `ook op de elfde rij. Maar dat komt me toe: ik ben schoolmeester.'
`Van Wezel, F.,' leest de sergeant hardop en duwt hen zachtjes de deur
binnen.
Naast elkaar schuifelen de lotgenoten tussen de dringende en duwende
massa door en zoeken hun plaatsen. Ze voelen voor mekaar, zijn allebei
stilletjes verheugd, dat ze althans een steunpunt hebben in de woelende
menigte vreemden. Als ze zitten, kijkt Van Wezep zijn buurman es goed
aan, zegt dan : 'Schoolmeester ... je boft... ik ben bootwerker... Jij krijgt
natuurlijk je traktement doorbetaald ?'
Het is wonderlijk, maar het is Frank helemaal niet vreemd, zo ineens
met jij en jou aangesproken te worden door een onbekende bootwerker.
De nivellerende werking van het legerverband begint al. Er is een merkwaardige, natuurlijke kameraadschap, die de gewone aanvankelijke
vormelijkheid tussen nieuwe kennissen volmaakt overbodig doet worden. la,' zegt hij, 'clat is wel een grote geruststelling. Maar jij krijgt toch
dadelijk gezinsondersteuning, niet ?'
"t Zal de moeite zijn,' smaalt de ander. `brie koters thuis en me
moeder ... De koors zulle ze krijge met d'r verrotte landstorm. Ben
jij ook getrouwd ?'
ja.... we hebben een kind, een jongen... negen maanden.'
`Boller,' meent de bootwerker. `Kijk die knulle daar op 't schavotje
met d'r sterren en d'r kaasmessen ... Kijken net of wij allemaal d'r rechtmatig eigendom zijn.'
Frank van Wezel lacht. Z'n nieuwe kennis bevalt hem. 'Bepaald geestdriftig schijn je ook al niet te zijn voor het leger,' merkt hij op.
De bootwerker vertrekt z'n breed gezicht tot een grijnzend masker
van onuitsprekelijke hoon.
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Van het toneeltje wordt om stilte geroepen. Een officier met een kraakstem schreeuwt en wenkt met een gehandschoende hand. Er wordt teruggeschreeuwd en even schijnt het of er een tumult zal losbarsten. Maar de
mannen zijn toch te nieuwsgierig en langzaam wordt het stil. De officier
vertelt, dat de namen zullen worden opgeroepen en de dragers van die
namen door de zijdeur naar de andere zaal moeten gaan om in groepen
te worden ingedeeld. Nauwelijks heeft hij uitgesproken of een daverend
hoera! weergalmt door de zaal. Frank, verwonderd, kijkt rond. Zijn dat
die stijve, wat verlegen kerels, die haast schuchter afscheid namen op
straat en met een bedrukt gezicht Bellevue binnengingen? Zij kijken
heel anders. Velen lachen baldadig, staan overeind, gluren rond, lijken
gereed tot elk spektakel. De kwajongensgeest waart door de zaal en
Frank van Wezel weet er zich mee door aangestoken... De officier
wenkt weer, schreeuwt, dat iedereen moet gaan zitten en stil zijn, omdat
anders de namen niet verstaan kunnen worden. Ergens uit de zaal roept
iemand luid : `Goed, meester ! ... Best meester ...! Maar mag ik assieblief
even naar achteren?'
Hij heeft precies de kraakstem van de officier nagebootst en een bulderend gelach barst los. De officieren achter de tafel lachen witjes mee.
Ze willen menskundig optreden tegenover deze ouwe kerels van landstormers ...
Het opnoemen der namen begint. Overal murmelt gepraat, maar de
luide stem van de sergeant klinkt er fors bovenuit. Sommige namen
geven aanleiding tot flauwe grapjes, maar het blijft vrij rustig. Dan buldert de stem van de sergeant : `Bosboom A. J.!'
Even valt er een stilte. Iedereen is midden in zijn gesprek verrast door
die klank van deze naam. De naam van de gevallen minister van oorlog,
aan wiens initiatief zij hun rampspoed te danken hebben! ... Maar de
stilte duurt niet langer dan een seconde. Dan breekt de hel los. Heel de
zaal loeit en sist, schreeuwt en fluit. Alles staat overeind en de ongelukkige bezitter van de gehate naam loopt haastig, verschrikt, zenuwachtig
lachend naar de zijdeur.
`Bosb0000m! ... Hang 'em op!' ...
`Slaat 'em dood...!'
`Weg met Bosboom:..!'
Ze luchten hun hart. Ze maken van de onverwachte gelegenheid gebruik om al hun haat, hun machteloos verzet, hun woede, hun leed uit
te schreeuwen. Ze honen de verfoeide generaal met alle felle scheldwoorden, die hun te binnen schieten. Ze loeien als dol geworden dieren,
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stampen met de voeten, hoede,n vliegen de vluchtende Bosboom achterna. Geen ogenblik verliezen ze nochtans de bewustheid, dat het maar een
grap is. Ze lachen tranen om de nonsensikale vertoning. Maar ze joelen en
schelden daarom met niet minder overtuiging, woede en geestdrift. En
als Bosboom in de nevenzaal verdwenen is, luwt langzaam het lawaai,
alleen de tevreden lach rumoert nog door de zaal en opgewonden kijken
ze mekaar aan. Het heeft hun goed gedaan. Ze voelen zich opgelucht.
Ze hebben even kunnen demonstreren, dat ze ten slotte toch geen schapen zijn, bliksems goed weten, dat ze mishandeld worden en daar Oink
de pest over in -hebben.
Frank van Wezel denkt erover na en vindt het een armzalige demonstratie. Maar als hij tot deze conclusie gekomen is, bedenkt hij plotseling,
dat hij zelf ook meegejoeld heeft en kernachtige uitdrukkingen verzonnen om in deze Bosboom die andere te beschimpen. Hij is een beetje
verbaasd en onthutst, maar dan lacht hij weer mee met z'n robuuste
maat naast hem.
De officieren op het podium hadden beledigd gekeken. Ze waren beroepsmatig verontwaardigd : ze konden toch niet zonder protest aanhoren
hoe een generaal, die minister geweest was, kwajongensachtig gehoond
werd ? Maar ze stonden machteloos tegenover deze gierende losdondering van het gevoel der massa en werden erdoor ontwapend. Ten slotte
kozen ze de wijste partij en lachtten mee. Ze lachten een beetje als de
legendarische boer die kiespijn heeft, want ze voelden deze hatelijke
demonstratie ook tegen henzelf gericht, maar ze lachten, omdat ze nets
anders doen konden. Langzaam liep de zaal leeg en het gerucht van de
pratende stemmen werd steeds geringer. Eindelijk was de beurt ook aan
Frank van Wezel en zijn buurman. In de zijzaal werden zij ontvangen
door een piepjonge sergeant en een even piepjonge luitenant, die hen bij
de anderen dreven en op een lijst nakeken of zij hun afdeling nog niet
compleet hadden. Nog eens en nog eens werden de namen opgeroepen.
Er werd hun verteld, dat ze van dit ogenblik of onder militair commando
stonden, ze werden in rijen van vier opgesteld en naar buiten gebracht.
Daar stond zowaar al een tamboer voor de groep en de luitenant vertelde
gemoedelijk, dat ze maar moesten proberen in de pas te blijven. Voorlopig waren ze nog te weinig militair. Ze mochten praten en roken, maar
ze moesten zo goed mogelijk vier aan vier en achter mekaar lopen.
En nu : Voorwaarts... mars!'
Daar gingen ze. Een lamentabele groep burgers, verlegen en onwennig
stappend achter de ronkende trom, die de maat van de pas aangaf. Ze
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probeerden onbevangen te kijken, maar dat lukte niet. Ze voelden zich
dadelijk gegeneerd en hopeloos belachelijk, de risee van heel de stad. En
de meefietsende slagersjongens, de jonge broodlopers achter hun karren,
de glazenlappende dienstmeisjes verzuimden geenszins dit onaangename
gevoel behoorlijk te stimuleren door spottende uitroepen, honende glimlachjes en zeldzaam deskundige opmerkingen. Vooral de baarden van
sommige slachtoffers wekten verbazing en hilariteit.
Het IJ lag te stralen onder de zomermorgenzon, blinkend als een metalen spiegel. Hakkepoffend schoten de onstuimige sleepbootjes door het
schuimende water. Een grote stomer met strak-geschilderde nationale
kleuren aan de boorden gleed langzaam naar zee. Meeuwen scheerden
krijsend langs de rimpelende oppervlakte ... Vrijheid ... alles was hier
symbool van vrijheid ...
Maar er was geen tijd tot filosofische overpeinzingen. De nieuwbakken
militairen werden bijeengedreven op de logge pont, die krakend van de
oever gleed en naar het IJ-paviljoen koerste.
Frank voelde zich wonderlijk bevangen, zodra hij de poort was binnengetreden. Hier was de nieuwe wereld, die van nu of ook zijn wereld
zijn zou en hij voelde een soortgelijke vage ontsteltenis als hij zich herinnerde van zijn eerste schooldag, toen hij zonder de hand van zijn
moeder in het vreemde lokaal werd gestuwd. Toen had hij gehuild en
zijn ogen dichtgedaan. Nu glimlachte hij en keek opmerkzaam rond.
Maar de gewaarwordingen leken in pijnlijkheid op elkaar. Ook nu
voelde hij zich eenzaam te midden der velen rondom, het bittere wee der
verlatenheid schrijnde hem. En iets van zijn eigen verbijstering zag hij
op de gezichten rondom zich ... Ze schenen het allemaal een weinig zo
te voelen.
In de slecht geventileerde loods was het ondraaglijk heet, en het rook
er onfris naar ongewassen lijven, vet, olie en zweet. Links van de ingang
werd de afdeling, waar Frank van Wezel bij hoorde, als verblijfplaats
aangewezen. Er stonden ijzeren kribben, leeg, met een raam van band.ijzer onderin, lage dingen, zwaar en stevig. In het midden tussen de kribben waren lange, losse tafels geplaatst met houten banken erlangs. Al het
houtwerk zag er vlekkerig, vuil en vet uit, was overal gekerfd, met
ruwe initialen besneden, zwart gebrand en besmeurd door duizend groezelige handen. De kleine raampjes stonden wijd open en lieten een stukje
grijsblauwe, zonnegloeiende zomerhemel zien. De planken vloer kraakte en bewoog onder de voeten en was onbeschrijfelijk vies en stoffig. Het
hele zootje zag er verwaarloosd, onzindelijk en goor uit. In een oogwenk
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was de grote loods vol zoemend Leven van vier nieuw gevormde secties,
elk van vijftig man, die nieuwsgierig, luidruchtig en zeer kritisch hun
nieuw verblijf opnamen.
`De paarden van me baas zijn beter onder dak gebracht,' oordeelde een
zwaarlijvige koetsier, minachtend snuivend door zijn wijdgespalkte
neusgaten.
`Die zijn ook kostbaarder dan wij, niet ?' spotte bitter een bleke meneer
met een vinnig glinsterend lorgnetje op zijn zwetende neus.
`Je stikt hier zowat,' hijgde een ander. `Motten we nou al dood ?'
Ergens liet iemand een onfatsoenlijk, maar ver klinkend geluid horen.
De vuile corveeer, die met een bezem zo'n beetje rondhanselde over de
vloer, onder voorwendsel, dat hij veegde, riep, zonder z'n sigarettestompje uit z'n mond te nemen : `Gasmaskers voor !'
En hij had een daverend succes met zijn soldateske mop bij deze burgers, die wagenwijd open stonden om het militaire in zich op te nemen,
hoe diep hun afkeer er ook voor zijn mocht.
`Smeuig, die volkshumor !' zei een goedgeklede heer tegen Frank van
Wezel, en stelde zich meteen voor : 'Mertens, tandarts.'
`Aangenaam,' zei Frank, glimlachend en noemde zijn naam. 'We zijn
wel een gevarieerd gezelschap zo, geloofik. Alles door mekaar gestampt.
Maatschappelijke hutspot.'
Het bleek maar al te juist. In het halve uur, dat ze aan hun lot werden
overgelaten, maakte Frank nog kennis met een verlate student, een
kolentremmer, een tramconducteur, een melkboer en een eerste stuurman
van de grote vaart.
Waarom ben je niet bij de marine ?' vroeg hij deze laatste verbaasd.
`fleb ik aangevraagd,' antwoordde de stuurman. 'Maar ze hebben me
bij de infanterie gestopt.'
`Da's gek,' vond Frank, 'want ik heb nog pas een stuurman gesproken,
die was reserve-luitenant eerste klas bij de marine en die klaagde steen en
been, had het commando over twee bodems, • een torpedoboot en een
kanonneerboot, waar ie beurtelings mee uit moest varen. Te veel navigatie-officieren schijnen ze dus zeker niet te hebben.'
De corveeer, die op z'n bezem leunend bij hen stond, even uitblazend
van het vermoeiende stofopjagen, mengde zich in het gesprek.
`Dat begrijpen jullie nog niet,' zei hij diepzinnig. 'Om dat te snappen
mot je trouwens al heel wat kuch achter je knopen gewerkt hebben.
't Is heel eenvoudig. Kijk : as ze nou de zeelui bij de infanterie of bij 't
paardevolk douwen en de boerenknechts en de koekebakkers bij de
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marine, dan gaat 'et over g belazerd... en daar is 'et in dienst toch maar
om te doen, nietwaar?'
Hij zei het doodernstig en in onversneden Jordaans. De twee nieuwelingen lachten, maar de soldaat met z'n onooglijk ineengezakte kepi op
drie haren, keek beledigd en zei : la, 't zal voor strontbiggen wel lastig
te snappen zijn, maar je zel 'et zelf wel ondervinden... Geef maar liever
es een saffiaantje weg.'
Hij kreeg een royaal voorraadje saffiaantjes van de twee `strontbiggen', die plezier hadden in z'n brutale tronie en z'n sappige taal. Verrukt
door de ruime fooi sloeg de corveeer de hakken met een klap tegen elkaar
en presenteerde met stramme handgrepen z'n vuile bezem. Toen sloeg
Van Wezep, de bootwerker, die achter hem stond, hem met een fidele
klap de verfomfaaide kepi over z'n ogen en het spel was in voile gang.
De corveeer vloekte in alle toonaarden, wrikte z'n hoofddeksel omhoog,
sprong in gevechtshouding en duwde de bootwerker z'n smerige bezem
in z'n gezicht. Deze sloeg met z'n vuist de stok weg en het brilletje van
een der begerig toeschietende nieuwsgierigen was niet Deer. Van alle
kanten werd gelachen, geduwd en gestompt en de benarde soldaat zocht
haastig een goed heenkomen, sprong over tafels, banken en kribben en
was bijna bij de deur, toen de luitenant binnenkwam. Als een volmaakte
toneelspeler was de corveeer ineens weer rustig aan 't bezemen, met z'n
rug naar de meerdere gekeerd. Een daverend gelach ging op. De luitenant
keek onthutst en liet de ogen over z'n uniform gaan om te zien of hij er
soms belachelijk uit zag, wat de vreugde niet weinig verhoogde. De jeugdige officier kreeg een kleur, maar riep niettemin manhaftig om stilte en
toen de storm langzaam ging liggen, deelde hij mee, dat 'de sectie' naar
buiten moest komen om zich de krijgsartikelen te horen voorlezen.
Buiten in de felle zon stond een ouwe snorrebaard van een sergeantmajoor en de menigte nieuwbakken landsverdedigers werd rondom hem
gegroepeerd, waarop hij uit een zwart boekje begon voor te lezen in
sneltreintempo. De krijgsartikelen somden de plichten van de krijgsman
op en bedreigden hem voor zeer onderscheiden vergrijpen tegen de krijgstucht en het vaderland met gevangenis, kogel, strop en ontslag uit de
militaire dienst. Het zou gruwzaam geweest zijn om aan te horen, ais het
raffelend opdreunen niet zo'n onweerstaanbaar komische indruk gemaakt
had. Overal werd gegrinnikt en gespot. De dwaze, verouderde taal, de
zonderlinge opeenvolging van straffen, de lachwekkende gestrengheid
der honderdjarige termen prikkelden de zich nog zeer burger voelende
landstormers tot dolle spotternij. En zelfs de ontstellende mededeling
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aan het slot, dat ze nu geacht werden de krijgsartikelen te kenneii en van
dit ogenblik of onder de krijgswetten stonden en al de verantwoordelijkheid te dragen hadden, die deze ijzerharde, meedogenloze wetten het
krijgsvolk te lande op de schouders legde, stemde de spotvogels niet
ernstig. Een protesteerde, luid en verdrietig.
`Dat ze me de kogel of de strop willen geven zou ik nog kunnen verdragen, maar dat ze me daarna 66k nog het Leger uitjagen, dat neem ik
gewoonweg niet ! Dat is overdreven ! Dat is je reinste pesterij ! Daar
protesteer ik tegen!'
Een typische, kleine Jodenman met een zwart snorretje tikte de majoor op z'n schouder, wees uit de verte naar de rand van z'n strooien
hoed en vroeg : 'Meneer, ken u me niet zeggen of d'r niet zo'n klein
pesvergrijpie tege de krijgstuch is, waar je alleen maar voor weggejaag
wordt, zonder dat ze je eers ophangen? Die bevoegdheid om bij de landmach te dienen ken u gerus van me kado krijge met de uniform d'r bij.'
Er werd geapplaudisseerd. Blijkbaar hadden de verpletterende krijgsartikelen geen al te neerdrukkende invloed gehad. De majoor kon echter
de grap niet apprecieren, klapte z'n hatelijke boekje dicht en ging haastig
weg. De luitenant had meer gevoel voor humor, lachte luchtig mee en
wachtte, tot de vrolijkheid wat bedaard was. Daarop zei hij ernstiger :
`Mannen, nou terug gaan naar binnen en denk erom: je mag er es mee
lachen, maar je staat onder de krijgswetten en elk vergrijp tegen de discipline en de eerbied, die je je meerderen verschuldigd bent, kan disciplinair gestraft worden.'
la, pa !' piepte ergens een benauwd stemmetje en opnieuw bruiste een
geschater op.
De luitenant was een wijze jongeman. Hij reageerde niet en stapte gemoedelijk op de barak toe. En de sectie volgde hem. Ondanks hun spottende houding had de discipline hen al vast, al zouden ze het man voor
man heftig ontkend hebben. Het bevel was gegeven, er werd verwacht,
dat het zou worden opgevolgd : automatisch gingen ze op weg naar de
plaats, die hun was aangewezen.
De luitenant slenterde rond met z'n namenlijst in z'n hand, sprak bier
en daar iemand aan, vroeg wat, knikte, ging weer verder. Plotseling kwam
er een sergeant op hem af, die salueerde, in de houding sprong en hem jets
zei. Frank zag zijn eigen verwonderde ergernis op vele gezichten weerspiegeld : z6 zouden ze dus ook in de houding moeten staan voor iedere
meerdere, deze stijve, belachelijke vertoning tien-, twintigmaal op een dag.
De sergeant keerde zich tot de nieuwelingen en riep luid: `Geeft ... acht !'
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Verbaasd keken ze mekaar en dan de sergeant aan.
Die lachte en zei : 'As-t-er "geeft ache' gecommandeerd wordt, gaat
de soldaat in de houding staan. Maar vandaag zijn we al tevreden as jullie
je mond maar houdt ... De ijzeren kribben moeten naar buiten gebracht
worden. D'r komen hier houten kribben, die zijn geriefelijker. As jullie
nou telkens met twee man een krib opneemt, zijn ze zo buiten. Ga je
gang maar.'
Op hetzelfde ogenblik voelde ieder de geest van de militaire lijntrekker
in zich ontwaken! Die allerwonderlijkste geest van wat je zou kunnen
noemen bedrijvige luiheid, bereid zich tot het uiterste in te spannen
om ... zich aan alle arbeid te onttrekken. Deze spiksplinternieuwe militairen waren zeker voor het overgrote deel mensen, gewend hun werk
stevig aan te pakken, er niet aan denkend `er de kantjes of te lopen', een
behoorlijke minachting koesterend voor de tragen en luien, die liefst anderen voor het werk laten opdraaien en zelf genoeglijk lopen te lanterfanten. Maar ziet: nauwelijks hadden ze de eerste vleug legerlucht ingeademd of reeds werd de geest van de lijntrekker vaardig over hen. Ze
keken naar de kribben. Ze keken mekaar aan. Ze moesten allen heel toevallig hun neus snuiten of een verse pijp stoppen. Een paar, die dicht bij
de deur stonden, draaiden zich om en probeerden met volmaakt argeloze
gezichten naar buiten te komen. En niemand stak een hand uit naar de
kribben ... De sergeant lachte en knipoogde tegen de luitenant : hij had
ze door! Die ouwe kerels begonnen al precies eender als alle andere rekruten. En gemoedelijk schreeuwde hij : 'Korn nou, wat is-tat-nou? Toe,
vooruit, pak nou an ... Nee, heee ! Jullie daar bij de deur, niet uitknijpe!
Flier, jullie tweeen, pak op die krib, en jullie deze en jullie die... Vooruit
maar, 't is je grootmoeder niet... je zal 'em geen pijn doen!'
Er was niet aan te ontkomen. Ze zaten tussen een sergeant en een
luitenant en ze werden persoonlijk aangewezen.
Ze voelden zich gegriefd en pakten protesterend de onhandelbare
kribben op, bonkten er opzettelijk overal mee tegenaan, mopperden,
zweetten en sjouwden ieder hun portie naar buiten. Ze scholden en
vloekten al amicaal als ze tegen mekaar stieten en schreeuwden met
rauwer klanken dan ze waarschijnlijk voor het merendeel ooit gewend
geweest waren. Frank van Wezel droeg een krib met de bootwerker
samen. Deze tilde het zware ding als een veertje aan zijn kant op en liep
zo luchtig, dat de ander ieder ogenblik achterovergeduwd dreigde te
worden. En de bedaarde schoolmeester schold driftig : `Niet zo hard, verdomme, hangen heeft geen haast.'
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`Sta dan goddome een beetje vaster op je pote,' riposteerde de ander,
en Frank verwenste hem zonder aarzelen : `Stik jij.'
`I\Ta jou,' beloofde de bootwerker plechtig en toen liet de schoolmeester de krib los en begon te lachen: 't was ook te komiek, ze kenden
mekaar een paar uren en scholden mekaar uit als ouwe vrienden. De ander lachte ook, jongensachtig onbekommerd, zei droog : 'Toe nou, sta
daar niet te lachen, zenewelijer ... pak op dat rotding ...'
`Ik kan niet,' gierde Van Wezel, 'doe jij dan niet zo idioot.'
Van Wezep zette de krib wanhopig ook neer, ging op de rand zitten en
veegde het zweet van z'n voorhoofd met de rug van zijn hand. Maar een
vettige korporaal met vijf gepommadeerde haren onder z'n wipneus,
liet z'n gezag gelden: `Zeg, lijntrekkers, begint 'et gedonder nou al?
Schiet wat op, he, met dat kribbetje.'
`Breek een ribbetje,' rijmde de bootwerker laconiek.
De korporaal stond eventjes versteld, maar hij moest z'n gezag hooghouden en zei, met een waarschuwende klank in z'n stem : `Zo iets mot
je geen tweemaal tegen me zeggen, man.'
le neus tege me blote togus an,' dichtte Van Wezep onverstoorbaar en
keek de korporaal aan met een paar ogen of ie 'em levend wou opvreten.
De korporaal vluchtte. Rondom werd daverend gelachen.
`Zo'n strontvlieg,' luchtte Van Wezep z'n gemoed, `wat let me of ik
slaan 'em 'et Binnegasthuis in!'
Toen greep hij de krib weer op en donderde los tegen de schoolmeester
die een bezwijming nabij was, en het rijksledikant van lachzwakte absoluut niet tillen kon. Daarom schoof de ander hem met krib en al naar de
deur, waar ze draaien moesten en botsingen veroorzaakten met een ander
stel kribbensjouwers en er een helse ruzie losbrak, waar iedereen in meeschreeuwde, tot niemand meer wist tegen wie ie tekeerging, de kribben
onwrikbaar vastzaten in het deurgat en nauwelijks met vereende krachten weer vrij gemaakt konden worden, nadat de sergeant lachend en kalmerend tussenbeide gekomen was. En zo raakten de kribben ten slotte
dan toch nog buiten.
En toen de laatste krib in de gloeiende zon stond, kwam er een keurig
onderhouden sergeant met een bundel papieren onder zijn arm, salueerde
voor de luitenant en deelde hem iets mee, waarna hij klip-klap-klop
rechtsomkeert maakte en wegstapte om achter de verveloze deur van een
bureau te verdwijnen.
De luitenant wenkte de tussen de kribben verspreide landstormers bij
elkaar en zei onverschillig : "t Is een vergissing geweest: d'r komen geen
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houten kribben. Breng de ijzeren maar weer binnen.' En hij wandelde
zielsrustig naar de loods terug.
De nieuwelingen keken mekaar aan en begonnen kernachtig te mopperen. De corveeer dampte een van de talloze gekregen saffiaantjes
waarvan z'n zakken uitpuilden en grinnikte : `Welja, jonges, kankeren
jullie maar een deuntje, da's ook dienst mot je maar denken.'
`Nou, maar-da's toch godvergeme geen werk om iemand in die hette
voor niks te laten sjouwen met die zware bakbeesten !' foeterde er een.
De soldaat haalde de schouders op.
`Voor niks,' zei hij wijsgerig. `Voor niks ? Wat doch jij dan ? Alles is
toch zeker voor niks hier ?... Voor wat doch jij dan, dat je soldaat geworden was ?'
Frank van Wezel bewonderde deze vettige corveeer zeer. Hij was een
wijs man, die het Leven wist te aanvaarden nadat hij het eenmaal begrepen had.
‘Dienst,' doceerde de wijsgeer verder, 'clat is orders en tegenorders.
Eerst wat in mekaar zetten en dan weer uit mekaar halen. En as je dan
weer net zover ben as toen je begon, dan is de oefening geslaagd en dan
is de dienst afgelopen. Let maar es op.'
Toen ze de kribben weer binnen hadden en alien bekaf waren - ze
waren in 't burgerleven nog nooit zo bekaf geweest - overlegden ze
cynisch, wanneer de tegenorder wel komen zou, die beval, dat de kribben toch naar buiten moesten. En natuurlijk kwam die order toen niet,
maar begaven zij zich vijf minuten later in een onordelijke troep naar een
verderop gelegen loods, waar ze van een Fourier een eetketel kregen, een
mes, een vork, een lepel en een veldfles.
En voor de eerste maal zat de lichting-Bosboom aan de tafel des vaderlands als een welkome en inderdaad hongerige gast. Het tarwebrood
smaakte de mannen uitstekend, beter dan dat wat ze als oorlogsprodukt
in de burgermaatschappij gedistribueerd kregen. De halve kuchies verdwenen als sneeuw voor de zon. En toen ze gereed waren met hun
maal, mochten ze tot halftwee vrijelijk over hun tijd beschikken, met
dien verstande, dat ze op het terrein moesten blijven.
Frank van Wezel was met de bootwerker en de tandarts in de kantine
terechtgekomen, een groot, houten lokaal, dat er weinig frisser uit zag
dan de woonbarakken.
Er waren meer ouwe landstormers in burgerkleding in de kantine. Ze
trokken de aandacht en wekten de lachlust. Van Wezel en z'n twee
metgezellen hadden aan het buffet een flesje bier gekocht en waren er
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mee naar een vrij tafeltje gegaan. Ze dronken, keken wat rond in de
ongewende omgeving en spraken weinig. Een groepje veel jongere soldaten stond vlak in hun nabijheid en praatte ongegeneerd, met een nadruk, die bewees, dat de pillen voor de onvrijwillige luisteraars bestemd
waren.
`He& die bigge vanmorge binnen zien komme ?'
`Man, schei uit... de zenewe heb ik me gelache!'
`Make ze nooit meer behoorlijke soldaten van, geloofjij wel ?'
`Och je ken nooit wete... Als ze ze maar flunk een poot uitrukke iedere
da'
g.
`D'r benne d'r bij, die late baarde van d'r bakkes hangen, man, zo iets!'
En een breed gebaar toonde, hoe monsterlijke baarden die zonderlingen
van hun bakkesen lieten hangen.
le mot ze zien... je reinste opa's ... En stijf! Stijf! As ze d'r uitrusting
krijge en ze motte naar Buiksloot marchere, knappe ze of as pijpestelen!'
`Maar zOver zulle ze die arme dweilen toch niet laten lopen !' riep er
een, meewarig en verschrikt.
Ze grinnikten vergenoegd, loensden naar de slachtoffers aan het tafeltje en vonden zichzelf ongemeen geslaagd. Van Wezel en de tandarts
genoten ten voile van de grap, maar de bootwerker vond het al lang mooi
genoeg. Bedaard stond hij op, pakte twee der spotboeven bij de schouder
en haalde ze een eindje naar zich toe.
Wel, knapies,' zei hij met grimmige kalmte, `jullie kunne heel aardig
uit de hoek komme, maar ik zou een beetje oppassen, anders trap ik je
d'r zó weer in!'
De `knapies' voelden zich tamelijk onbeholpen in de robuuste vuisten
van deze strijdbare big en ze keken veel minder vergenoegd dan een
ogenblik tevoren. Frank kwam lachend tussenbeide : `Mack je niet druk
Van Wezep ... Gun die jochies ook d'r plezier. Iedere leeftijd heeft immers zo z'n eigen genoegens.'
De bootwerker liet zijn gevangenen vrij, en ze haastten zich om uit zijn
buurt te komen. Toen ze weg waren, zei hij vergenoegd: ' Met dat ik
'et niet lollig vond, zie je, maar je mot je door apekoppe niet al te veel
in de veiling laten nemen.' En ze lachten alle drie, goedgeluimd en vergevensgezind.
`Hoe zou dat nou eigenlijk zitten met het slapen ?' begon de tandarts.
` Er wordt gemompeld, dat de getrouwden thuis mogen eten en slapen.'
Ze hoopten alle drie, dat het waar mocht blijken. Maar ze waren er
niet gerust op. Ze hadden zo'n vaag gevoel, dat je hier geen hei moest
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roepen eer je over de brug was. Al hun gevoelens en verwachtingen
hadden trouwens jets vaags gekregen. De toestand was zo onaangenaam
nieuw, de toekomst zo onbekend, zo griezelig nevelig. De verhalen van
ervaren vrienden dwaalden, wazig omlijnd en plots vol nieuwe en onheilspellende betekenis, door hun geest, en de order van het kribben
buiten brengen met de vlak daarop gevolgde tegenorder had niet gediend om hun een gewaarwording van onwankelbare stabiliteit te geven.
Gedrieen stapten ze naar buiten.
`Wat een onherbergzame woestenij,' zuchtte Frank, z'n strohoed
dieper over z'n ogen trekkend ... `Wat een vooruitzicht om op deze
harde, kale vlakte zonder een boom, zonder een sprietje fris groen, zonder een bloemetje, dag in dag uit te moeten rondstappen in de gloeiende
zon ... As 'et weer tenminste maar wat koeler wordt!'
De bootwerker lachte honend.
la,' zei hij bitter, `ze zulle daar plantsoentjes voor ons anleggen, een
park met bomen en zeker nog een goudvissenvijver d'r ook bij. Man, wij
benne toch maar vullis van soldate ! Wees blij, dat ze 't afranselen verboje
hebben.'
`En 't vloeken ook,' grinnikte de tandarts, `je hoeft je niet meer door
een meerdere te laten uitvloeken.'
`En als ie 'et toch doet?' vroeg Frank sceptisch.
`Dan kan je je daar over beklagen bij nog een hogere.'
`En als die je dan ook uitvloekt ?'
`Dan vloek je driemaal zo hard terug, goddome !' riep Van Wezep uit
de grond van zijn hart.
`En dan ga je cito cito de provoost in,' concludeerde Frank prompt.
En weer lachten ze gezamenlijk, in schone harmonie. Want Frank van
Wezel had in een korte samenvatting de hele militaire rechtspleging gekarakteriseerd, zó, als zij die alien uit vele verhalen kenden...
Om halftwee begon 'de dienst' weer. Er moesten strozakken, hoofdkussens en dekens gehaald worden. De corveeer, die zich, ondanks zijn
overigens originele persoonlijkheid, ontpopt had als Jansen, beweerde gehoord te hebben, dat de landstormers van 'de lichting acht' met voorkomendheid moesten worden behandeld.
De lichting acht keek hoopvol op en spitste de oren.
la,' verklaarde Jansen, `d'r mot een order gekomen zijn van hogerhand. Alles - goed en kwaad, maar het kwaad heel erg ! - komt in dienst
van hogerhand. Afijn, jullie boffe d'r bij, want jullie moeten met zachtheid worden behandeld, net as de echte dieren... Ken je trouwens zien,
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want wij kregen geen gevulde stinkzakkies, niosten d'r zelf strooi in
trappe. Voor jullie benne ze klaar gepreporeerd door jongere lichtingen
die eigenlijk oudere lichtingen benne, zie je, militair bekeke.' De 'stinkzakken' wekten geen geringe verbazing en ontstcltenis bij de nieuw aangekomenen.
`Mot ik daarop slapen, foerier ?' vroeg een der landstormers beledigd.
`Je mag er ook op wakker liggen as je dat beter aanstaat,' grauwde de
geweldige. 'Hier, die volgt, pak an.'
`Maar daar rol je toch zeker zó af!' protesteerde de beledigde nog na.
`Kruip je d'r maar weer op,' grijnsde de foerier, 'net zolang tot je een
behoorlijk soldaat ben, snap je ? Die volgt!'
Beladen met de strozakken, de hoofdkussens en twee dekens per man
ondernamen ze dan eindelijk verslagen de terugtocht naar hun barak.
Daar legden ze hun rolronde en steenharde bedden in de britsen en
stonden er in eindeloze verbazing lang naar te kijken. Want niemand
begreep, hoe hij ooit op deze onzinnige, monsterlijke, hobbelige en
uiterst ongastvrije worsten de slaap moest vinden.
De sergeant en Jansen lachten zich tranen.
`Wat een poszegels!' gilde Jansen en de omstanders vermoedden geenszins, dat met die ietwat raadselachtige term hun aangezichten bedoeld
werden. 'Om d'r zo een kiekie van te maken... Geregeld een revue!'
De sergeant zei bemoedigend: la, mannen, jullie motte in de lange
veren, maar dat went gauw en over een poosje zou je op geen ander bed
meer willen slapen.'
De landstormers grijnsden, niet helemaal overtuigd.
Jansen kreeg meelij met de uit het lood geslagen nieuwelingen. Hij
greep een der verbijsterende strozakken en zei: 'Let nou es goed op,
jongens, dan zal ik jullie lere, hoe je zo'n ding temmen mot.'
Hij kwakte het voorwerp op de vloer en dadelijk drong de hele bende
om hem heen om te zien hoe hij het ging temmen. Jansen sjorde z'n
broek hoger op, maakte een paar sierlijke passen op de punten van zijn
zware veldschoenen, sprong toen als een wild paard omhoog en begon
onder het geneurie van een enigszins valse `Blaue Donau' een formidabele
wildemansdans uit te voeren op het knisterende en krakende, draaiende
en zuchtende monster. Niet dat het onder de smartelijke en vermakelijke
bewerking enigermate begon te lijken op jets, dat je onder je zou leggen
om op te gaan slapen, maar het kreeg toch min of meer een eivorm en
het scheen ook of er zo jets als lichtelijk afgeplatte kanten aan kwamen...
Toen hij ten slotte baadde in zijn zweet, stapte hij van zijn slachtoffer af
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en vertelde: `Zie je, zo mot je 'm anpakke. Alsje d'r zo'n keer of wat een
half uurtje op hebt staan tandakken, wil die wel es plat worden.'
De landstormers gaven niet onduidelijk te kennen, dat ze hem een
krankjoreme optimist vonden, maar de sergeant verklaarde lachend, dat
de methode van Jansen werkelijk de goede was. Ze aarzelden nog een beetje, de goede landstormers, want ze waren er nog niet aan gewend, zich
in het publiek als mallen aan te stellen. Maar de een na de ander ging toch
tot de load over en in korte tijd was de barak vervuld van een heidens
lawaai en de charleston moet wel in deze periode in kiem ontstaan zijn.
Ze kregen er liefhebberij in en sprongen en gilden als waanzinnigen. Telkens hielden ze even op om te kijken of hun kunstbewerking al resultaten
had afgeworpen, en dan begonnen ze, na geconstateerd te hebben, dat
de strozak nog steeds niets menselijks vertoonde, opnieuw te springen als
dollen. Hun jongensdagen doken uit hun onderbewustzijn (4; en zij
slaakten oorverscheurende kreten als Indianen, die tot de aanval overgaan.
En toen de luitenant bij de deur verscheen, leek de barak herschapen in de
afdeling van een krankzinnigengesticht, waar de gevaarlijkste patienten
zijn ondergebracht. De corveeer, die de officier zag, riep automatisch :
`In ordeee !'
`Staat!' brulde de sergeant erachter. En beiden vlogen in de houding.
Maar de soldaten-van-enkele-uren lieten zich niet van hun apropos brengen en dansten, joelden en gilden ongestoord verder. De luitenant drong
trouwens niet nader op orde aan. Hij liet de storm rustig voortwoeden,
lachte om de hemeltergende bende en ging met de sergeant staan praten.
En na een poosje liep deze de kribben langs, verzocht de fanatieke dansers nu op te houden, omdat er weer naar de rustkamer gegaan moest
worden : een algemeen bevel zou door niemand verstaan zijn ...
Vermoeid, opgewonden als een troep dolle schooljongens, smeten ze
de zwaar mishandelde strozakken en hoofdkussens in de kribben, keken
met welgevallen naar de al enigszins ovaal geworden vorm van de weerbarstige gedrochten en drongen lachend achter de sergeant aan naar
buiten. In het felle zonlicht keken ze elkaar met knipperende ogen in het
gezicht en gierden onbedaarlijk : ze zagen er uit als morianen door de
dichte wolken zwart stof, dat ze opgejaagd hadden en dat als een roetlaag
op hun zwetende huid kleefde, doorstreept met blanke lijnen van de
neerbiggelende droppels. Goeiegod, wat zagen ze er ontoonbaar uit. Ook
hun kleren zaten onder het stof en Frank van Wezel keek beteuterd naar
een zeer aanzienlijke winkelhaak in z'n broekspijp, waarvan hij de oorzaak wel gissen, maar niet vaststellen kon. Hij wees er de sergeant op en
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zei : `Daar krijg ik toch zeker schadeloosstelling voor, sergeant ? 'k Heb
'et in dienst van het vaderland opgelopen.'
`Absoluut,' beloofde de sergeant. le krijgt er hele nieuwe pakken voor,
wel Been aangemeten, maar toch rijksconfectie, prima kwaliteit en bijna
kleurecht!'
`Ik wil een nieuwe burgerbroek hebben !' zei Frank kwaad.
Wat heb je daar nou an ?' vroeg de onderofficier lachend. 'De eerste
vier en een halfjaar kan je 'm toch niet dragen. Je weet toch, dat jullie pas
over vier en een half jaar aan de beurt zijn om afgelost te worden? En
dan ben je immers al lang uit je burgerpak gegroeid!'
Het werd lachend gezegd en lachend aangehoord. Vier en een half
jaar... Het ging toch even als een schok van schrik door Franks bewustzijn. Als de oorlog niet eerder eindigde, zou hij vier en een halfjaar onder
de wapens moeten blijven ... Dat was vierenvijftig maanden... tweehonderd vierentwintig weken... hoeveel honderden en honderden dagen
wel niet? En waarom zou die oorlog eigenlijk eindigen?
De foerier reikte hemden, werkpakken, sokken, borstrokken, onderbroeken en handdoeken uit. Grijze uniformen, kwartiermutsen, kepi's en
schoenen kwamen misschien morgen aan de beurt. Onervaren landstormers vroegen aarzelend, eer ze de goede gaven in ontvangst namen, of
ze die bullen dan niet eerst moesten passen. Het bleek niet nodig te zijn:
ze pasten altijd.
`En as ze niet passen, dan ma.ak je ze even passend,' voegde de helper
van de foerier er laconiek achter.
`0,' zei Frank nuchter, `nou, da's goed dan, 't is maar een weet, he!'
Als schooljongens, die nieuwe leermiddelen gekregen hebben, zo liepen
de grote kerels lachend en kijklustig met hun cadeaus onder de arm naar
hun verblijf terug. Op tafels, banken en stoelen werd de voorraad uitgespreid en nader onderzocht. De verbazing, de vrolijkheid, de verslagenheid waren groot. Er werd gemopperd, gescholden, nijdig of geamuseerd gevloekt. Iemand had een hemd over zijn kleren aangetrokken : het
hing hem tot ver over de knieen, zijn handen gingen geheel schuil in de
lange, afhangende mouwen. Het leek of hij voor spook ging spelen en hij
tierde als een bezetene in zijn bespottelijke hobbezak. Ook de werkkleding werd aangepast en was bij de meesten een of meer handbreedten te
lang van mouwen en broekspijpen.
De sergeant was de enige, die zich verrukt toonde over de afmetingen
van de diverse kledingstukken. Hoe langer de mouwen en pijpen, hoe
tevredener de sergeant.
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Trachtig !' prees hij. 'Net mooi zo ! Die boel krimpt reusachtig met wassen en wie een passend pak krijgt, loopt over een paar maanden voor schut.'
En te midden van de algemene passerij en de daardoor veroorzaakte,
lang niet onaanzienlijke opwinding, verscheen de luitenant weer eens en
de sergeant, automatisch, schreeuwde zijn ordebevel, waar niemand aanstoot aan nam, behalve dan de wijsgerige corveeer, die zich verdienstelijk
maakte door bij enkele, van ijdelheid bezeten landstormers de benodigde
opslagen met spelden vast te steken. Hij sprong op en ging tot verbazing
van zijn kant, in de houding voor de krib staan. luister es, mannen!'
riep de luitenant. `Zijn d'r ook getrouwden bij jullie?'
Een honend gejoel ging door de afdeling. Meer dan de helft der mannen
drong naar voren, begerig naar goed nieuws, en toonde zich onmiskenbaar getrouwd.
liebben jullie je trouwboekjes bij je?'
Het bleek, dat inderda.ad een paar der gehuwden, op alles voorbereid,
dat gewichtige document hadden meegebracht. Zij produceerden het
haastig en de luitenant nam het onverschillig in ontvangst. Beteuterd
keken de minder vooruitzienden toe.
`De kwestie is,' verklaarde de jonge officier, `dat de getrouwde mannen
permissie krijgen om buiten menage te gaan, dus zelf voor hun eten en
drinken te zorgen en ook thuis mogen gaan slapen. Maar om in het genot
van die gunsten gesteld te worden, moet je je trouwboekje overleggen.'
De landstorm voelde dit bewijs van wantrouwen als een onduldbare
belediging en toonde zich diep gegriefd. Wie waagde het hun waarheidsliefde in twijfel te trekken? Maar de `vrije jongens' vonden het zeer redelijk en putten zich uit in tegendemonstraties. `Natuudijk! Iedereen kan
wel zeggen, dat ie getrouwd is!'
`Onzin!' schreeuwde een der gehuwden driftig. `Dat zou God verzoeken zijn. Je spot toch niet met je eigen ongeluk !'
Het sarcasme sloeg in. Maar de ongehuwden bleven onverbiddelijk op
het standpunt staan, dat wie de, trouwens overdreven, gunsten voor de
gehuwden deelachtig wou worden, toch minstens bewijzen moest, dat
ie getrouwd was.
`Anders kan iedereen wel zeggen, dat ie getrouwd is !' schreeuwde een
der afgunstigen nogmaals. `Ik kan ook best zeggen, dat ik getrouwd ben!'
`Zeggen kun je 't, maar dat gelooft toch geen mens,' smaalde een getrouwde. 'De vrouwen zijn niet helemaal gek! Welk meisje wil nou zo'n
kruip-tegen-de-navel hebben!'
De luitenant, lachend, maakte een eind aan het tumult.
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Voor vandaag worden jullie op je woord geloofd. De getrouwden
kunnen na het middagappel verdwijnen, maar moeten morgen hun
trouwboekjes meebrengen.'
De vrije jongens waren verslagen. De getrouwden triomfeerden. Zij
staken de borst vooruit, trokken de schouders vierkant en hoonden : '0
zo ! 0 zo ! Dat wou ik ook zeggen ! Je hoort 'et, snotjongens! De getrouwde landstormer, man en vader, krijgt tenminste het respect, dat
hem toekomt ...'
De vrije jongens joelden er huilend tegenin, maar ze hadden het afgelegd en moesten spijtig in hun nederlaag berusten. En zij hadden althans
de voldoening, dat de getrouwde kerels hun strozakken en dekens weer
moesten inleveren : die zouen dan overdag niet op een bed kunnen rusten
en de vrije jongens zouden wel zorgen, dat de troetelkinderen van de
militaire overheid niet met hun stinkende lijven op hun kribben kwamen.
Want alles aan die onooglijke bevoorrechten ergerde en walgde hun.
Maar de gehuwden glimlachten superieur en hoonden de niksnutters, de
loslopende zwervers hevig terug ... Natuurlijk bleek de volgende dag,
dat het wantrouwen der overheden niet helemaal zonder grond was : een
stuk of vijf boeven, die zich het nadrukkelijkst getrouwd hadden aangesteld, moesten toegeven tot de meest vrije jongens te behoren!
De resterende tijd van de middag werd doorgebracht met het aanleren
van de belangrijke kunst, kleding en dekens 'model' op te vouwen en
op de planken boven de kribben te leggen. De landstormers voelden
werkelijk een zekere bevrediging, toen alles gereed was en zij keken
langs de planken met opgevouwen goed. Het `militaire' begon hen te
pakken te krijgen, hoe krampachtig zij ook hun meest onbarmhartige
spot volhielden. Zij voelden het immers als kinderachtige spelletjes, in
geen enkel verband met de ernst van hun leven en willen... Maar zij
moesten het spelletje spelen en de mens heeft de gelukkige gave, onwillekeurig ernst te maken met alles, waartoe hij, zij het noodgedwongen,
overgaat. Al hamert zijn bewustzijn het ganse bedrijf ook met de felste
spot in stukken ... Op deze wonderlijke eigenschap van aanpassingsvermogen berust trouwens de ganse mogelijkheid van een legersysteem ...
Eindelijk konden ze zich dan zo goed en zo kwaad als dat ging zonder
andere benodigdheden dan een nieuwe, gladde handdoek, die volstrekt
weigerde vocht op te nemen, in een kaal washok met vele kranen aan
een ijzeren buis reinigen en kregen de getrouwde mannen verlof naar
huffs te gaan tot de volgende morgen zeven uur... De eerste dag militaire
dienst was achter de rug ...
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Bij drie treden stormde Frank de trappen op. Z'n vrouw stond al in de
deur op hem te wachten. Het eerste wat ze zei, was : '0, gelukkig ! je
hebt tenminste dat apepakkie nog niet an.'
`Nee,' antwoordde Frank en kuste haar onstuimig, `maar ik ben toch
al een hele soldaat geworden, daar kan je donder op zeggen... Hoe is
de jongen?'
De jongen was best, maar Cor trok haar neus op en zei: le hebt maar
een vies luchtje bij je, jonge! En wat zie je d'r uit! 't Lijkt wel ofje kolengruis in je oren en je nek heb ! En die winkelhaak in je broek !'
la,' zuchtte Frank, 'de oorlog is een smerig en riskant bedrijf... Jeuk
heb ik ook al...'
De teil werd van de veranda in de keuken gesleept, zeep, handdoeken
en schoon goed klaar gelegd en een half uur later zat de landstormer,
gereinigd en verfrist, tevreden achter een kop dun vocht, dat toentertijd
de thee begon te vervangen. En hij dacht er met schrik aan, waar de drie
kanjers van vlooien gebleven konden zijn, die hij had zien exerceren over
zijn hemd zonder ze te kunnen pakken ... Cor zat al zo verdacht aan d'r
been te krabben : die kreeg trouw alle vlooien, die in huis kwamen ! Daar
kon ze plezier van beleven ! De legende ging, dat op Entos de kribben
's nachts van hun plaats gereden werden door, de vlooien ...
Hij moest een gedetailleerd verslag uitbrengen van zijn eerste dag
soldaatje-spelen. Later op de avond, toen de zwoele zomernacht zwaar
over de straat lag en de geluiden minderden, schreef Frank van Wezel
z'n eerste bladzijde uit het `Dagboek van een landstormman' en stuurde
het met de laatste post nog naar de krant, waar hij vrij geregeld aan meewerkte.
Weinig kon hij vermoeden, dat hij daarmee een reeks geopend had,
die hem eindeloos veel voldoening en bergen onaangenaamheden brengen zou. Misschien zou hij minder rustig geslapen hebben als hij geweten
had, wat uit deze journalistieke liefhebberij zou voortvloeien voor hem
en anderen ...

II / REKRUTENSCHOOL
Fel brandde de zon over de kaal getrapte Entosterreinen. De grijsblauwe
hemel stond als een gloeiende koepel boven de versmachtende aarde, met
de zon als een wit-laaiende vuurbal erin. Van de harde grond sloeg de
warmte in kolken van hete lucht terug, steeg trillend omhoog, deed de
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barakken lijken op onwezenlijke schaduwen, liggend over rimpelend
water. In een hittenevel lag de stad, blauwig verdroomd, met zijn koepels en torens en hoog opstekende stapeling van grote gebouwen, ver weg
over het IJ.
En over de gloeiende, schaduwloze vlakte, ingedeeld in groepjes van
vijftien a twintig, scharrelden de landstormers rond onder commando
van de sergeants, met een korporaal als 'guide' vooraan, en een toeziend
officier op de achtergrond. Zij hadden hun werkpakken aan, soepjassen
en harmonika-broeken en op hun hoofd het smalle kleine kwartiermutsje, zonder beschermende klep over de stekende ogen, half verblind
door de schelle schittering van de witte zomerzon, de onbarmhartige
kweller, de martelende, de nooit aflatende, de vervloekte zon van Entos.
De rekruten moesten leren, zich te bewegen, behoorlijk te lopen. Want
hoewel ze in hun dertigste levensjaar waren, konden ze nog niet werkelijk
lop' en, niet zoals 'de soldaat' lopen moest. De militairen waren desnoods
bereid toe te geven, dat die burgerkerels zich, hoewel gebrekkig, konden
voortbewegen. Maar dat was geen militaire beweging, het was een stijlloos, onbeholpen, ongedisciplineerd gehobbel, waar een fatsoenlijk man
zich feitelijk voor moest schamen. Goed beschouwd konden ze niet eens
militairement stilstaan ! Want dan leken ze helemaal op niks. Ze hadden
misschien stuk voor stuk de verbeelding gehad, dat ze vrij ooglijke typen
waren, nogal kwiek en voor de vrouwen zelfs niet zonder charme. Hele
kerels zo in hun omgeving, recht van lijf en leden, gezond, stevig en
lenig. 't Mocht wat ! leder ogenblik van de dag voelden ze nu, dat ze geen
knip voor de neus waard waren. Stijve harken, trage slungels, onmogelijke
hansworsten, die geen enkel lichaamsdeel op de juiste wijze wisten te gebruiken. Want de juiste wijze, dat was alleenlijk : de militaire...
Het zou niet in overeenstemming zijn met de feiten, te beweren, dat de
landstormrekruten het met deze zienswijze eens waren. Ze hadden zich
tot dan toe tamelijk tevreden gevoeld met hun korpus en deszelfs vaardigheden. En als zij zich onbeholpen voelden bij het uitvoeren van de
bevolen bewegingen, dan weten zij dit allerminst aan de onvoldoendheid van hun fysieke capaciteiten, maar aan de waanzin der militaire
eisen.
De schroeiende hitte teisterde hun lichamen, niet gewend aan zo voortdurende fysieke beweging in de openlucht, in de voile zon. Een zware
loomheid woog als lood in hun ledematen, maar ze mochten er niet aan
toegeven, werden door voortdurende bevelen en aanmerkingen in actie
gehouden en tot groter levendigheid opgezweept. De logge vetleren
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soldatenlaarzen, nieuw en plomp, deden hun voeten branden en de dikke
zolen waren gloeiend heet van de geblakerde grond... Hun gezicht verschroeide. De huid op hun voorhoofd stond strak gespannen, rood en gezwollen. Hun neus leek die van een verwoed bitteraar en deed pijn als
zij eraan kwamen. Zij zweetten geweldig. Als ze even stilstonden voelden ze de straaltjes lauw vocht kriebelend langs hun borst, hun rug, hun
benen lopen. Ze werden honds afgebeuld, meenden ze. En ze protesteerden woedend als oudere soldaten jaloers opmerkten, dat zij er anders van
gelust hadden, dat die ouwe kerels van de lichting acht met zijen handschoentjes werden aangepakt! Ze begonnen zich al in malse soldatenuitdrukkingen te verweren. Maar het waren slechts de eerste baldadige
pogingen tot emancipatie, want de sappige termen lagen vreemd op hun
tong en vol verbaasde bewondering luisterden zij in de kantine gesprekken of tussen al geroutineerde soldaten : zij verstonden er hoogstens de
helft van, de rest was dieventaal voor hen.
0, ze werden stilletjes ontzien, de ouwe kerels van de lichting acht, die
zich ironisch Bosbomers, en sarcastisch Bosbomianen noemden. Ze werden inderdaad met zijen handschoentjes aangepakt, maar dat wisten ze
niet en door gebrek aan militaire ervaring geloofden ze het ook niet.
Integendeel ! Ze kankerden geweldig en openlijk. Ze deden in hun argeloosheid dingen, waar een militair de haren van te berge rezen.
Toen Van Wezep, de bootwerker, enige keren achtereen een opmerking kreeg van de sergeant, omdat hij zijn voeten niet `haaks' genoeg gespreid hield in de houding, stapte hij kalm het gelid uit en vroeg op
dreigende toon : `Zoek jij me soms, vader ? Als je-n-een pik op me heb,
mot je 't maar meteen zeggen, dan za'k je een kopstoot met suiker verkopen, dat je kiezen in je fondament staan te rammeleri snap jij dat ?' De
sergeant snapte het maar al te goed, evenals de vol belangstelling toeluisterende landstormers. Maar hij was te overdonderd om dadelijk een antwoord gereed te hebben : zo iets lag zó eindeloos ver buiten alle mogelijkheden, waarmee een militair rekening pleegt te houden, dat hij verbluft
naar de breedgeschouderde opposant bleef kijken, die met z'n boze kop
even vooruitgebogen, als een buffel hem bedreigde. De jonge luitenant
was in de buurt en schoot haastig toe. Met zijn zware, donkere stem, zei
hij : `Zeg, Van Wezep ... maak nou Been grappen, he? je weet heel goed,
dat je niet uit het gelid mag lopen!'
` Nou ja, luit', maar die man daar zoekt me de hele ochtend al... Ik kan
me toch niet as een kleine jongen uit la gen kankeren?'
De luitenant zag in, dat dit werkelijk niet aanging. Hij lachte en klopte
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de verontwaardigde landstormer op de schouder. 'Nee,' zei hij, `maar zo
moet je 't ook niet opnemen. De sergeant negert je niet : hij moet je alleen
de bewegingen leren. Alle begin is moeilijk, en iedereen maakt fouten.
En daar moet nou eenmaal op gewezen worden als het ooit goed wil
gaan... En verder, Van Wezep, moet je een beetje letten op je woorden
als je tegen je meerderen spreekt... Als de compagniescommandant je
bezig gehoord had, zou er wat zwaaien! Weet je wel, dat ze je voor de
krijgsraad zouen kunnen brengen voor wat je tegen de sergeant gezegd
hebt?'
`Nou ja,' zei Van Wezep, maar half overtuigd.
Maar hij ging terug naar zijn plaats en de luitenant lachte nog es en
wenkte de sergeant, die ook maar lachte, dat ie door zou gaan. De
kritisch aangelegde landstormers knikten mekaar eens toe : ze vonden dat
ze 't met hun luitenant nogal getroffen hadden ... en ze verstonden
hem uitnemend. Hij mocht gerust wat zeggen, ze namen het heel gemoedelijk op en zeien heel gemoedelijk wat terug.
\TO& Frank van Wezel liep de dikke Jansen, koetsier. Ze waren goeie
vrienden geworden en Jansen praatte een Jordaans, waar Frank zeldzaam
van genoot. Maar Jansen was erg dik en erg moeilijk in z'n bewegingen,
kon slecht in de pas blijven en transpireerde onmatig. En ieder ogenblik
zat hij onder het exerceren met z'n handen aan z'n jeukend, verbrand en
vervellend gezicht. En dan klonk de zware stem van de luitenant hier of
daar vandaan : 'Jansen ! Blijf van je neus af!'
Waarop Jansen z'n hoofd naar de officier keerde en riep : `D'r zat een
vlieg op, luit' !'
Maar de luit' repliceerde : 'Al zat er een olifant op, je houdt je handen
naar beneden!'
En de dikke Jansen, goedgemutst, antwoordde half binnensmonds met
het slagwoord van die dagen : 'Hap zeit-ie!'
`Kiezen op mekaar, Jansen,' beet de sergeant.
Maar de dikke koetsier keek verachtelijk naar de mindere godheid en
zei logisch : 'As ik met de luitenant spreek, kunt u je d'r buiten houen !'
Frank van Wezel, blauw van het ingehouden lachen, stompte hem in
de rug : Jansen keek gnuivend om en krabde weer aan zijn neus. Waarop
prompt de stem van de luitenant bulderde: 'Jansen, lelijke kerel, blijf van
je neus af!'
`Ik zweet me 't mikmak, luit' !' bulderde de lelijke kerel, volstrekt niet
beledigd, terug, en de sectie moest halt houden, omdat er geen mens
meer in de pas was en iedereen liep to lachen alsof er geen militaire dis253

cipline op de wereld bestond. En zulke incidenteii hielpen de tijd ombrengen. De tijd, deze onverbiddelijkste vijand van de soldaat en speciaal
van de rekruut ...
Frank van Wezel had nooit geweten, dat een half uur zo eindeloos
lang kon zijn. 0, de tergende traagheid, waarmee de wijzer op de cornpagniesklok zich van het ene cijfer naar het andere bewoog! Hoeveel
maal moest je het ene been niet voor het andere zetten, hoeveel maal in
de houding gaan staan en weer 'op de plaats rust', hoeveel maal rechtsomkeert-mars en rechtsomkeert-halt maken, hoeveel maal tot walgens
toe dezelfde dooie uitleg van een stomeenvoudio beweging aanhoren,
eer zo'n oneindig half uur om was ?
Hij had het bevel van rechtsomkeert-mars niet gehoord en botste tegen
de dikke Jansen aan. Zij sloegen de armen om elkaar heen om niet te
vallen, en het gelid liep in de war. De sergeant vloekte, de bootwerker
riep lachend : 'Hee daar, niet zo innig !'
De wanorde herstelde zich. Het gelid sjouwde weer door. Links ...
rechts ... links ... rechts ... links ... rechts ... nergens heen, zo maar voor
zich uit over het kale terrein, in de blakerende zonnebrand ...
En dan, eindelijk, tegen alle verwachting in, kwam er toch nog een
eind aan het halve uur. Ze mochten naar binnen gaan, vijfminuten rusten.
Dan was er `teerie' ... Theorie over 'het eerbewijs' en de `rangen en
graden' ... En zodra ze `vrif waren, leek alle vermoeienis, alle druk ineens vergeten. Ze holden dooreen, sprongen als kalveren over banken en
tafels achter elkaar aan, schreeuwden en stoeiden,,en ruzieden als een
troep kwajongens ... En als de luitenant kwam, probeerden ze een beetje
uit de buurt te kornen, een lui plekje op een krib te bezetten, vechtend
tegen de slaap, die iedere soldaat overvalt, zodra hij maar in de buurt
van zijn wolletje is, op elk uur van de dag.
Frank verveelde zich gruwelijk. Het was allemaal zo kinderlijk eenvoudig en als eenmaal iets gezegd was, wist je 't voor je hele leven. En
toch begonnen ze d'r iedere keer weer over te zeuren, tot spugens toe
aldoor maar weer over hetzelfde... Waar had die luitenant het non weer
over ? Over halt en front maken ... Vroeger moest dat voor elke opperofficier, nu alleen voor leden van het Koninklijk Huis en voor de opperste
beveihebber, generaal Snijders. Frank glimlachte voldaan ... Nou zou
de luitenant erdoor !
luit', mag ik u es wat vragen?'
`Ga je gang.'
`Welke rang heeft prins Hendrik?'
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`Die is generaal-majoor.'
.
`Moet een generaal-majoor voor generaal Snijders halt en front
maken?'
Natuurlijk, evengoed als een gewoon soldaat.'
`Maar generaal Snijders moet als militair toch halt en front maken
voor een lid van het Koninklijk Huis?'
la, dat moet ie,' antwoordde de luitenant, die nattigheid begon te
voelen.
`0: zei Frank nuchter.
Nou, wat was je bedoeling met die vraag ?'
`Wel,' antwoordde de landstormer lachend, `ik hoop alleen maar, dat
generaal Snijders en prins Hendrik mekaar nooit tegen zullen komen ...
Want hoe moeten we ze nog ooit van hun plaats krijgen, as ze eenmaal
voor mekaar in de houding staan ?'
Algemeen gejuich.
`Hap zeit-ie !' riep Jansen. le zit erin, luit'!'
De luit' zat er inderdaad in en keek een ogenblik verlegen. Maar hij
kwam er dadelijk weer uit en lachte mee, verstandige jongeman die hij
was.
`De mop is niet kwaad,' waardeerde hij en wou vender gaan. Maar de
onbarmhartige landstormers wilden een oplossing horen, drongen aan
op een antwoord. De luitenant wenkte met de hand. Hij haalde de
schouders op : `Ik weet 'et niet,' bekende hij, `maar vraag het generaal
Snijders maar es as je 'm tegenkomt.'
Meerderen verklaarden zich bereid, dat te doen. Ze werden een beetje
rumoerig, pijnigden hun hersens of om 66k strikvragen te verzinnen,
kwamen met flauwiteiten voor de dag, die de luitenant ergerden, tot hij
boos uitvoer en zei niks meer te willen horen. En in de stilte, die hierop
inviel, klonk luid en brutaal het gesnurk van Van Wezep, die vreedzaam
op de krib van een ander in slaap gevallen was.
De luitenant keek onthutst naar de brutale slaper.
`Mack die vent es wakker !' gelastte hij, en gedienstige handen sj orden
aan de brede schouders van de bootwerker, die z'n ogen opendeed en vals
naar z'n belagers ketk. Blijkbaar was hij nog mijlenver weg, want hij
zei nij dig : `Daar mot je geen gewoonte van maken, jongens... want ik
zou je wel eens een kink voor je ogen kunnen geven.'
De luitenant viel hem in de rede: `Dat zou ik dan maar na de dienst
doen. En probeer te onthouen, dat er onder de theorie niet geslapen
wordt. Jullie maken misbruik van iemands goedheid.'
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En nu drong het eerst goed tot Van Wezep door, waar hij eigenlijk was
en wat er gebeurde. Hij moest er in z'n burgerlichtzinnigheid nog om
lachen ook en zei goedig : `Zo mot u 'et nou niet opneme, luit' ... lk was
effe onder zeil... De jongens zijn zo beestachtig vervelend vandaag !'
De `jongens' lachten goedmoedig. De luitenant zuchtte diep. Moedeloos zei hij : "t Zal heel wat moeite kosten om van jullie behoorlijke soldaten te maken.'
Het Joodse lid van de sectie vatte dadelijk vuur : 'Nee ! die is zuiver!
Hebbe wij gevraagd om assieblief soldaat te magge worre ? Hoe krijg
men 'et in ze hoof om iemand zo jets te verwijte ?'
"t Is mijn schuld toch zeker ook niet ?' vroeg geprikkeld de luitenant.
Weed'ik veel, wie ze schuld 'et is!' ruziede spinnijdig Sjakie Meier.
`Me zorg, wie ze schuld 'et is. Maar ik ben hier gedwonge naar toe gesleep. Mod'ik me dan nog laten verwijte, dat 'et zo lang duurt eer ik een
goeie soldaat ben ? Een goeie soldaat ? Zal ik nooit geen goeie soldaat
worre, ook een ramp ...'
`Zeg nou es eve !' stoof de luitenant op, maar Meier viel hem dadelijk
weer in de rede : laad'u me nou es uitspreke ! Julie laten een mens nooit
fesoenlijk uitspreke ! Val ik u in de rede ? U is toch begonne ! U heb an
ons verwete as dadde me geen goeie soldate benne, en me benne oggenebbisj amper an drie dage in diens... U heb makkelijk prate : uwes vak
is 'et, maar wat gaat 'et mijn an of ik een goeie of een slechte soldaat
ben ? Nee, zeg u nou zellef...'
Het laatste had ie al op heel wat verzoenender toon gezegd, want het
gezicht van de luitenant voorspelde weinig goeds.
`Man!' donderde hij. lij zou een kalf tureluurs maken!'
Meier knipperde met z'n ogen, maar kon toch niet nalaten te zeggen:
`Een kalf? Zeg ik, dat u een kalf is?'
Toen hield niemand het meer uit, ook de luitenant niet. En nadat de
rust weer was weergekeerd, bromde hij, opstaand: `Nou, jullie zijn me
't zootje wel... Daar zal wat van terechtkomen...'
Hij keek op zijn horloge. 'Over tien minuten aantreden buiten de
loods... 0 ja... d'r zijn d'r hier bij, die brillen dragen. Laat die es even
naar voren komen.'
De gebrilde landstorm trad vooruit.
`Zijn die brillen goedgekeurd ?'
Natuurlijk luit',' antwoordde Frank van Wezel. 'Door de oogarts
immers.'
`Nee, door een militaire arts ?'
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Het bleek, dat geen der brillen door een militaire arts zelfs maar aan
een keuring was onderworpen.
`Morgenochtend d'r mee voor de dokter.'
`Om wat te doen, lint' ?'
`Weet ik niet. Compagniesorder.'
Hij salueerde losjes en verdween, kletterend met zijn sabel.
`Weer wat nieuws !' oordeelden de brilledragers, maar de kameraden
beijverden zich om de maatregel goed te keuren. Anders kon iedereen
wel zo'n paar scherrefies op z'n snufferd zetten om meelij te wekken of
zuiver uit opschepperij ...
Maar het werd voor de bij- en verzienden 'een pracht van een lijn' ...
En niet minder een waardevolle militaire ervaring, waar vooral Frank
van Wezel veel uit leerde...
Toen op de vroege morgen van de volgende dag de horenblazer over
het terrein stapte en hier en daar het ijverig meegezongen signaal deed
schetteren:
Al wat kapot is, al wat verrot is,
Voor de dokter !

meldden zich een dozijn brilledragers bij de officier met de esculaaptekens op de kraag van z'n tuniek.
`0 ja,' zei hij, `gaan jullie maar weg. Om halftien bier bij het hek aantreden, dan zal een korporaal met jullie naar het hospitaal gaan. Donder
maar op.'
`Dank u,' zei Van Wezel beleefd. Hij had tamelijk het land. Daar was
ie nog een uur vroeger voor van huis gegaan!
`Zei je wat ?' vroeg de officier van gezondheid achterdochtig.
`Ik zei: dank u,' vertelde Frank oprecht.
`De soldaat zegt geen : dank u !' grauwde de geneesheer. 'Hij maakt
rechtsomkeert en marcheert af.'
De brilledragers hielden krijgsraad.
`We motten zien, dat we niet met de dienst meedoen,' vond een landstormende kantoorbediende en die motie werd bij acclamatie aangenomen.
`Maar hoe leggen we dat an?'
`Heel eenvoudig,' ontdekte Sjaak Meier, die ook bij het kippige stelletje behoorde. 'We zeggen allemaal, dat de korporaal ons ieder ogenblik
ken komme hale... Ze wete bier toch niks van mekaar!'
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Er waren angstigen, die aarzelden, maar Meier overstelpte hen met
sarcasme en staande de vergadering werd besloten, dat ze bij alle secties
hetzelfde smoesje zouen vertellen. Het lukte natuurlijk zonder enige
moeilijkheid. Genoeglijk bleven de gebrilden binnen, rookten pijpen,
speelden een akelig vroeg potje pandoer, gingen in de deur staan en knikten goedkeurend naar de zwetende exerceerders. Die briesten yan woede,
telkens als ze binnenkwamen en de zoetsappige lofspraak der gruwelijke
lijntrekkers moesten aanhoren.
`Brilslangenr schold er een ten einde raad. `Duurt 'et veertien dagen
eer die snertglaassies van jullie gekeurd worden ?'
`Dat hopen we,' antwoordde Frank treiterend.
En Meier opperde : `Zeg, Van Wezel, as we strakkies naar 't hospitaal
wandelen, zo op ons dooie gemak, he... dan konne we wel eens een
glaassie bier gaan drinken in De Poort van Weesp ... Da's toch in de
buurt, en met die warmte...'
`De zenewe in je gedarmte !' verwenste de dichtzuchtige bootwerker
onheus.
Meier keek hem onderzoekend aan.
`Krijg ie dat dikkels ?' vroeg hij deelnemend. `Mag ie je wel es na late
kijke, v6Or 'et erger wordt...'
Ien drol op je bord,' dichtte de ander grijnzend, en na het algemeen
lachsalvo zei Meier minachtend: 'Die goisje gein is mijn te vies.'
`Een spijker in je lies!' hield Van Wezep onbarmhartig vol. Niemand
kon ooit een debat van hem winnen. Hij rijmde de sterkste tegenstander
met zijn verpletterende onzin radicaal uit het strijdperk. Het was flauw,
het was zouteloos, het was formidabele nonsens, maar de snelheid, de
absolute onfeilbaarheid, waarmee zijn rijmen kwarnen neerstriemen,
maakten aan alle discussie spoedig een einde, deed haar verlopen in een
luidruchtige lachpartij, waarin geen ernstig woord meer mogelijk was.
Meier gaf het dan ook op. En het was enkel, om het laatste woord te
hebben, dat hij nog zei : `Stik!'
Echter alleen om zich beleefd te horen toevoegen : Ierst u, dan ik.'
Waarmee, tot teleurstelling van de omstanders, het onderhoud was afgelopen, want Meier nam de vlucht...
Tegen halftien kwamen de gelukkige brilledragers aan het hek bijeen.
Een korporaal hield appel, en toen alien er waren, werden ze in het gelid
geplaatst en marcheerden af. Zodra ze buiten de directe invloedssfèer van
Entos waren, zei de korporaal: `Zeg, jonges... ik ga even m'n kalletje
gedag zeggen. Gaan jullie nou op je eentje naar de Sarphatistraat. Om
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halfelf bij mekaar voor de poort. En geen lolletjes: me motten mekaar
kenne vertrouwen.'
De jongens, die ongeveer tien jaar ouder waren dan hun superieur, verklaarden geestdriftig dat ze van goede wil waren en aan de overkant van
het IJ gingen ze haastig uiteen, ieder gauw met een eigen plannetje voor
het gegapte halfuur. Frank en Meier namen de tram en volvoerden het
voornemen om een biertje to verschalken in De Poort van Weesp. Zodra
ze samen waren, Frank van Wezel merkte het met stille verbazing op,
viel de kwajongensachtige allure op eenmaal van hen af. Ze waren gewone, ernstige mannen van haast dertig, die hun zorgen overdachten en
op de gewone wijze over hun Leven praatten. Meier vertelde van zijn
groentezaakje, dat nu enkel dreef op z'n vrouw. Alleen 's morgens in de
vroegte ging hij nog naar de markt, maar de hele dag stond 'et arme wijf
d'r alleen voor en dan had ze nog d'r vier kinderen en de vijfde onderweg.
En de tij den waren toch al zo slecht ! Distributie hier en daar en overaf...
geen centen onder de mensen, alles in de poten van kettinghandelaars, die
haaien en wolven ...
Pratend slenterden ze het tuintje van het cafe uit, de straat af naar het
Militaire Hospitaal, het beruchte, waar zulke lugubere verhalen over
rondgingen. Bij de deur vonden ze het kluitje gebrilden al compleet en
van de andere kant kwam de korporaal aanslungelen, sigaret in z'n hoofd,
de vettige kepi zwierig op een oor.
`Goed gewerkt !' prees hij. `Ga maar mee naar binnen.'
En achter hun geleider liepen ze de holle gangen door, tot het heiligdom van de oogarts. De korporaal meldde de hele afdeling ineens. De
dokter in z'n witte jas keek van de korporaal naar hen en van hen weer
naar de korporaal. Hij deed een machtige haal aan zijn sigaar, blies een
zware rookwolk over de kepi van de geleider en vroeg, blijkbaar verbaasd : `Wat moet dat ?'
Weet ik niet, dokter,' antwoordde de korporaal onverschillig. "k
Moest ze naar u toe brengen.'
`Waar komen jullie voor ?' informeerde de oogarts in 't algemeen.
Frank antwoordde : 'De compagniesarts heeft ons gestuurd. U zou onze
brillen keuren.'
`Hebben jullie dan klachten over je bril ?'
Voor zover ik weet niet, dokter.'
De dokter werd nijdig. 'Wel, verdomme! Wat voor de bliksern komen
jullie dan hier doen?'
`De dokter heeft ons gestuurd. Compagniesorder.'
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`Compagniesorder ! Compagniesorder ! Wat heb ik daarmee te maken?
Ze kunnen me 't hele Depot wel op m'n dak sturen, de idioten ! Wie van
jullie heeft er wat te klagen over z'n bril ?' Niemand gaf een kik.
Welnou dan!' raasde de boze oogarts. Verdwijn dan asjeblieft met
spoed... En jij, korporaal, zeg, dat ik van die nonsens verschoond wens te
blijven, begrepen?'
`In orde, dokter.'
`Afmars dan !'
De korporaal salueerde. Beteuterd dropen de landstormers af. Op straat
gaven ze lucht aan hun verbazing.
`Nou moe !' riep Meier. 'Is dat een sof, die dokter van ons !'
`Ze lijken wel belazerd,' oordeelde een ander.
De korporaal grinnikte.
`Wees jullie nou gauw blij,' ried hij. `Toch zeker een reuzelijntje gehad
vanmorgen ? We tippelen op ons gemakkie terug. Komme we net op
koffietijd an. Nou, en de middag, die is zó geblazen !'
Dat was inderdaad een troostrijk gezichtspunt. Zelfs Frank van Wezel,
die principiEle bezwaren voelde om zich zó te laten behandelen, werd
erdoor vertederd en mopperde niet meer, doch lachte vrolijk mee.
Maar toen ze er in de loods onder de jaloerse kameraden, die hartverscheurende verhalen voordroegen over het leed van deze morgen exerceren, genoeg over gelachen en geschimpt hadden, begon Frank van
Wezel ineens weer het land te krijgen, en inwendig te mopperen. Wat
donder! 't Was toch eigenlijk wel een beetje al te krankzinnig, om daar
de mensen voor uit hun werk te halen... om zo de kostelijke tijd te vermorsen ...
De tijd, die zo langzaam draaide als er geexerceerd werd, vloog om in
de middagpauze en nauwelijks hadden de landstormers een akelig uiltje
geknapt, een half potje pandoer gespeeld of een lui wandelingetje gemaakt langs het grachtje achter het terrein, of ze werden alweer bijeengedreven voor de loods, en het gruwelijk vervelende exerceren begon
weer, aldoor hetzelfde gezeur van geeft-acht en sectie-halt en op de
plaats-rust. En de eeuwige, stekende zon, die maar aldoor aan een onbewolkte hemel stond en de huid van de landstormers schroeide en het
zweet overvloedig uit de porien dreef... Gelukkig kreeg de luitenant het
in zijn hoofd, de theorie van het groeten in de praktijk te laten beoefenen.
Hij stelde zich op midden op een klinkerstraatje en de hele rij rekruten
moest hem het saluut brengen, de militaire groet, de hand met aaneengesloten vingers met de duim tegen het gezicht opzij van de kepi. Zes
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passen tevoren beginnen en de meerdere daarbij eerbiedig en tegelijkertijd krijgshaftig aanzien. Vooral over de laatste, belangrijke onderdelen
waren gewichtige meningsverschillen mogelijk. Evengoed als over het
salueren zelf, dat niemand volgens het voorschrift deed in de praktijk :
ieder hield er zo'n eigenaardig maniertje op na en wie werkelijk z'n hand
hield zoals het moest, was een ongeoefende big of een onooglijke hark in
de ogen van elk kranig militair ... De luitenant vond, dat het maar belabberd ging. En hij had gelijk : de Hollanders zijn verbazend slechte toneelspelers. Ze kunnen zo'n klein komedietje niet opvoeren zonder zich
te generen en ieder afzonderlijk voelt zich het mikpunt van de spot aller
anderen. Tot er iets gebeurt, dat de perken te buiten gaat, dat zo overdadig dwaas is, dat het de trage fantasie der mannen raakt. Zoals gebeurde, toen de luitenant het 'halt en front' liet beoefenen.
Tot zijn onmetelijk afgrijzen werd de bootwerker met zijn dikke
knevel, zijn stierenek en zijn geweldige schouders aangewezen om de
rol van de koningin te vervullen. Al zijn protesten hielpen hem niets. De
kameraden jouwden hem al bij voorbaat uit. En hij onderwierp zich met
een martelaarsgezicht. Van enige afstand moest hij naderen en de soldaten die vrirlangs het pad liepen en stonden, passeren. Waarop zij dan
natuurlijk 'halt-en-front' moesten maken...
En toen het dwaze spelletje eenmaal aan de gang was, werd de geest
vaardig over Van Wezep. Hij bleek een uiterst nuffig idee van de koningin te hebben. Met het hoofd een weinig schuin achterover en verleidelijk heupwiegend kwam hij met damesachtige pasjes aangetrippeld. Met
de ene hand hield hij de wijde pijp van zijn slobberige werkbroek tussen
vinger en duim vast, zoals een dame, in de voorbije dagen der lange
kleren, haar rok bijeenhield. Hij grijnslachte lieftallig en wuifde minzaam
met de vrije hand naar de landstormers, die in de houding sprongen als
hij aankwam.
En toen hij ook nog terugsalueerde en kushandjes ging werpen, bulderde alles en ze gingen amechtig zitten aan de kant van het pad, zonder
verlof van hogerhand. Hogerhand had het trouwens ook te kwaad met
zijn lachspieren en stond krom over zijn sabel, naar adem snakkend. Hare
Majesteit toonde zich beledigd door dit oneerbiedige gelach en zei smalend, en met een zeer voornaam accent : 'De keurs j ullie allemaal, vuil wig
van soldetevolk!'
In overdadige vreugde rolden de geestdriftigsten op hun rug in het stof,
spartelden met hun benen in de lucht en gilden, hoestend en snikkend
van het lachen. Misschien vond de luitenant, dat de grap over de schreef
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ging en op majesteitsschennis begon te lijken. Althans hij vermande zich,
hoestte en kuchre, trok wat aan de hoge kraag van zijn tuniek en cornmandeerde de ordeloze bende weer in het gelid, ook de koningin, die
slechts met tegenzin gehoorzaamde...
Maar Van Wezep hield er de bijnaam van `Majesteit' uit ! Tienmaal op
een dag verwonderde Frank van Wezel zich over de losgebroken kwajongen in zichzelf en de anderen. 's Avonds thuis sprak hij over de gebeurtenissen van de dag met zijn vrouw en de vrienden of kennissen, die
kwamen oplopen.
Straatjongens ... dat waren ze eigenlijk in dienst geworden. Plotseling,
van het eerste ogenblik of en ze werden het iedere dag in glanzender
volmaaktheid ... Gek, dat scheen het onvermijdelijk gevolg als je een
groep individuen in vast verband onder commando plaatste. Het kwam
doordat je een ervan de verantwoordehjkheid oplei en de anderen daarmee overleverde aan het sluimerende straatjongensinstinct. Want het
wezen van de straatjongen, dat was immers juist: het ontbreken van alle
verantwoordelijkheidsgevoel!
Cor haalde haar neus op voor die redenaarskunst. De moeite waard om
daar zo diepzinnig te zitten filosoferen en dan tot de conclusie te komen,
dat je een straatjongen was! Hij kon overigens best gelijk hebben, want
toen ze hem vanmiddag in de straat zag aankomen in z'n frommelige
uniform met z'n kepi schuin op z'n roodhuidengezicht, had ie iets echt
kwajongensachtigs over zich.
le hoeft me niet te vertellen, dat je op 't balkon gaat staan om naar me
uit te kijken,' zei Frank droog, `dat weet ik zo wel.'
Verwaande vent,' schold Cor. `Nogal wat lekkers om de vrouw van
een straatjongen te zijn!'
"t Zal nog wel erger worden,' voorspelde Frank, 'want ik ga m'n
baard, het laatste, overbodige spoor van m'n uitgeschakelde volwassenheid, ook nog afscheren.'
le bent toch zeker niet gek?' stoof z'n vrouw op.
`Ik zou gek zijn as ik 'et niet deed. Ik ben de enige van de sectie met een
baard. Nooit kans om me ergens aan te onttrekken, want dadelijk missen
ze me : is die baardaap d'r niet bij ? Nee, merci ! Zodra ze allemaal een
baard dragen, laat ik 'em ook weer staan, maar nou moet ie eraf. Geofferd
op het altaar van de god der lijntrekkers, die alleen gediend kan worden
door zo onpersoonlijk mogelijke, anonieme priesters.'
`Ach, jij met je lijntrekkerij ! Je bent nou al aan 't degenereren.'
Wat zal je d'r aan doen? Het vaderland heeft het gewild.'
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Trouw iedere avond, als Cor al naar bed was, ging Frank achter z'n
schrijftafel zitten, dacht over wat er die dag op Entos gebeurd was, zocht
het meest karakteristiek-militaire moment uit en schreef daar een bladzijde over. Het voorval zelf deed er weinig toe. Hoofdzaak was de belichting, de luchtige, ironische woordjes er rondom, de nuchterheid, die
het zonderlinge gevalletje met de verwondering van het gezond verstand
bekeek en de redelijkheid losliet op de militaire dwaasheid. Hij wond zich
niet op, hij toornde niet, hij ging zich niet te buiten aan grimmige sarcasmen. Hij glimlachte maar zo'n beetje, hij spotte gemoedelijk, goedaardig, hij was ironisch en zocht naar de eenvoudige zielkundige verklaring voor de zotternijen, die mOesten voortvloeien uit het stelsel.
En na een paar dagen begonnen de stukjes al te werken. Er kwamen
briefjes en briefkaarten via de redactie, van soldaten, uit andere delen van
het land, geestdriftige instemming, hartelijke aanmoediging, voorvallen
ter behandeling. Frank van Wezel had er plezier in, maar de markante
nonsens, die hem ter beschouwing werd aangeboden, liet hij ongebruikt
liggen: hij wou enkel eigen ervaring benutten, schrijven over wat hij
zelf beleefd had, zelf controleren kon. Vroeg of laat moest er herrie
komen over deze dagboekblaadjes, en dan wou hij sterk staan door de
overtuiging, dat hij nooit in 't wilde weg gefilosofeerd had, maar steeds
was uitgegaan van de nuchtere werkelijkheid der onontkenbare feiten,
die hij voor eigen ogen had zien gebeuren...
Iedere nacht ging er een nieuw blaadje op de post. Iedere avond verscheen er een nieuw in de krant. Op Entos wekten ze vreugde en luidruchtige instemming. Ze werden uitgeknipt en tegen een deur geplakt,
gelezen en besproken. Er werd gegist naar de schrijver, gesnuffeld in
welke sectie hij schuilen kon. Maar Frank richtte het listig zo in, dat de
dingen, die hij onder de loep nam en toespelingen, die hij erbij voegde,
ruimte lieten voor de mening, dat hij vandaag bij deze, morgen bij die
sectie rondgekeken had.
Die middag kregen ze allemaal een blauw boekje cadeau. Buitenop
stond een optimistisch plaatj e : marcherende landverdedigers, de kepi
kranig op een oor, de mond wagenwijd open, zingend met benijdenswaardige vrolijkheid en diep genot. Binnenin bleken liedjes gedrukt.
Vaderlandse liedjes, schoolliedjes, die de meesten in een kleine twintig
jaar niet meer onder de ogen gehad hadden. Nieuwe soldatenliederen,
voor het merendeel vervaardigd door genoeglijk thuiszittende prulpoeten, die zich gemakkelijk konden opvijzelen tot lofliederen op het
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schone soldatenleven, en de stoere kerels stroop om de mond smeren
en kreten slaken over het verpletteren van de vijand, die het waagde zijn
schennende handen uit te steken naar ons dierbaar plekje grond... Frank
van Wezel bladerde het boekje door en een wee gevoel van afkeer welde
in hem op. Wat een botheid! Wat een wezenloze leugenpraat, wat een
minderwaardig gerijmel. Wat een gore verlakkerij ! Wat een hol gezwets! Speenhoff! Speenhoff? Daar had je waarachtig ook een hartekreet
van Koos! God! god! wat had die zich uitgesloofd! 'Holland' heette het.
Holland! hou je zwaard geslepen !
Wel ja, waarom niet!
Sla ze neer, die je belagen,
Oog om oog en tand om tand!
Toe maar! Zie hem staan, op het podium, met zijn lessenaartje, z'n geklede jas en z'n gitaar ... de slome cabaretheld!
En als ze dan komen en dringen erdoor
En over de grenzen marcheren?
Dan steken we even de dijken maar door:
We zullen ze zwemmen wel leren !
Het land is hier een beetje nat
En deugt hier niet voor overpad...
Wat een taal! Wat een stuntelig kafferhollands! En wat een zwendel!
Nog altijd dat misselijke, onwaarachtige sprookje van de Hollandse
waterlinie... Alsof niet iedereen wist, dat het moderne geschut ons ook
achter die linie tot gruis sloeg! Alsof er geen vliegmachines waren en
luchtschepen ... En daar had je waarachtig dat Iollige liedje van Dirk
Witte ook : `Aspirine ...' Die bittere hoon aan de militaire geneeskundige
dienst, die alles maar wou genezen met een aspirinetabletje.
Frank van Wezel ergerde zich onmatig en hij moest al zijn filosofie te
hulp roepen om het humoristische van het geval in te zien. De kameraden
hielpen hem trouwens onbewust. Een drietal van de grofste vloekbeesten
en vuilbekken zat aan een hoek van een tafel, de koppen bij mekaar, met
aandoenlijke ernst te zingen van 'Het groene dal', het weebrave kinderliedj e.
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Kijk ze daar nou zitten, de rauwe, grove kerels! En ze zingen die opgelegde deemoed uit met hun ruwe stemmen en een ernst alsofze weten
wat, ze opdreunen en het menen ook! Wat de mens toch een raar, sentimenteel en ondoorgrondelijk beest is!
Het grote ogenblik kwam, toen ze een dag of tien hadden rondgesjouwd
over het kale, verschroeide Entosterrein. Toen ze al vrij behoorlijk in de
pas konden marcheren met losjes zwaaiende armen, vrij goed van houding, de commando's van 'met vieren links of rechts uit de flank', het
nummeren en opmarcheren in lange linie vrijwel meester waren. Toen ze
niet al te onhandig meer groetten en automatisch voor hun krib in de
houding sprongen bij de kreet 'in orde... staat !' Toen ze dus min of meer
op soldaten begonnen te lijken, al noemde de luitenant hen nog steeds
onverbiddelijk : burgers, als militairen vermomd... Wat ze heel hun
diensttijd door hoopten te blijven.
Maar ze waren dan toch nog maar een armzalig stel rekruten, een 'ongewapende troep'. En dat begon ze geweldig te hinderen.
Ze wilden wapens hebben ! Een geweer en een koppel, waaraan een bajonet zwabberde. Ze voelden zich onaf en de menselijke zucht om wat
hij is helemaal te zijn, deed hen zaniken om wapens.
En dus ging er een schok door de compagnie, toen het bericht kwam,
dat ze de volgende morgen naar de Oranje-Nassaukazerne moesten om
de wapens te halen ...
Frank van Wezel observeerde zichzelf, ironisch gestemd. Waarachtig,
hij was precies als de rest, even kinderachtig opgewonden, even naiefverlangend naar de voltooiing van zijn uitrusting, naar het bezit van wapens.
Wat was daar nou de oorzaak van ? Hij was toch een volbloed tegenstander van bewapening. In zijn hart had hij een afschuw van heel dat
militaristische, op broedermoord gerichte systeem, waaronder hijzelf
sinds dagen zuchtte. Elke beweging, die men hem liet maken voelde hij
als een onderdeeltj e van de methode, die hem moest vormen tot een lenig,
sterk, geoefend, zelfbewust en bekwaam dier, dat snel en zeker doden zou
of verminken. Het wekte zijn diepste weerzin, al de ogenblikken dat de
vermoeiende rekrutenschool zijn hersens toestond zelfstandig te werken.
Hij wist, dat de bewapening de kroon zou zetten op dit begin van militaire opvoeding. Hij haatte in beginsel en van ganser harte die moderne
moordtuigen, en toch... toch kon hij niet ontkennen, dat hij een zeker
genoegen vond in de gedachte, morgen zijn wapens te zullen ontvangen...
Hoe kwam dat nou?
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Hij herinnerde zich de inleiding van Octave Mirbeau tot zijn boek 'Le
jardin des supplices' (De tuin der folteringen), waarin hij met wrede
nuchterheid en vele pijndoende voorbeelden de stelling verdedigt, dat
de mensen diep in hun hart niets zo hartftochtelijk gaarne doen en zien,
dan moorden en verwoesten... En hij zuchtte diep bij de gedachte aan de
onontkenbare, zij het kleine vreugde, die hij nog voelde, omdat hij morgen wapens zou dragen, een gewapend man zou zijn... een wel toegerust
doder .... Wat er al niet verborgen lag in de schemerige diepten van de
mensenziel... Soms was het om bang of wanhopig te worden...
En toen ze de volgende dag terugkwamen van de kazerne, het geweer
aan de schouder, de koppel om het middel, de ransel op de rug, de bajonet kletterend langs hun linker dij, toen merkte Frank van Wezel droefgeestig op, dat de mannen het hoofd fierder rechtop droegen, dat ze
harder, zelfbewuster de voeten op de keien sloegen, dat ze uitdagend
keken en de hand om de geweerriem klemden met een veelzeggend gebaar ... En hij mocht nog zo zijn best doen om wijzer te zijn... diep in
z'n hart moest hij toegeven, dat hij net zo was en een onontkenbare bevrediging voelde in het bezit van zijn venijnige wapens...
De eerstvolgende dagen moest hij het telkens weer opmerken. Met wat
een voorliefde namen de landstormers het geweer ter hand! Hoe gauw
hadden ze het mechanisme in de gaten. Hoe smedig herhaalden ze de verhalen van de luitenant en de sergeant over de fabelachtige kracht van de
kogel, dic dit geweer uitdreef: je schoot iemand achter een flinke boom,
dwars door de stam heen, nog hartstikke dood... zeven mannen achter
elkaar werden door dezelfde kogel doorboord... De kracht van een stoot
met de opgezette bajonet was ongelofelijk, doordat heel het gewicht van
het geweer erachter meedreef...
Wat stonden ze zelfbewust met de ene hand tussen de gordelriem en de
andere losjes om de loop van het geweer! De stijfste pummels hadden
waarachtig een zekere zwier gekregen, nu ze een wapen hadden om zich
met romantiek te sieren... Ze stonden erbij als de soldaten, die ze wel op
plaatjes gezien hadden en wier gewende, losse houding, vertrouwd met
het wapen en het oorlogsbedrijf op hun fantasie had gewerkt en die ze nu
onwillekeurig nabootsten ... Waarmee ze onbewust uiting gaven aan de
heimelijke, maar diepe bewondering, die ze tOch allen hadden voor de
oorlogsman, voor de bloedige romantiek van de zwervende landsknecht,
de gevreesde overweldiger, onverschillig toeslaande, onbekommerd om
het leven van wie ook, het eigene niet uitgezonderd, de overwinnaar van
de vijand en – o zeker, dat ook! – van het onbegrijpelijke vrouwenhart . . .
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En Frank van Wezel, in al zijn wijsheid, kon walgen van zichzelf, als hij
opmerkte, dat hij evengoed als de anderen naar de schilderachtige losheid
van houding zocht, die zo onweerstaanbaar aantrekkelijk was ... en zo
romantisch ...
En vlak daarop had hij gelegenheid zijn mening omtrent zichzelve en
de anderen, toch weer enigermate te herzien.
Plotseling waren er hongeropstootjes uitgebroken. Aardappelschuiten en
-wagons waren door te hoop gelopen hongerlijders geplunderd. De opwinding steeg met het uur. De politie kon de toestand niet meer aan: er
werden soldaten gerekwireerd `om de orde te herstellen'. De schone orde
waarbij kettinghandel en smokkelarij de prij zen der levensmiddelen lustig
opjoegen, de brutalen fabelachtige vermogens verdienden in belachelijk
korte tijd en de bescheidenen op een houtje beten. Waarin nochtans het
stelselloos weggrissen van levensmiddelen hier en daar zeker geen verbetering kon brengen.
Ook van het Entosterrein werden patrouilles de stad in gestuurd. De
pasgewapende Bosbomers zagen ze wegtrekken, de tassen vol patronen,
de baj onet op het geweer, de luitenant met klewang en revolver ... Als
het oproer geen onverwacht grote afmetingen aannam, zouden zeker de
nog weinig geoefende rekruten niet voor patrouilledienst in de stad worden gecommandeerd... Maar ... als de nood eens aan de man kwam?
Plotseling keken de landstormers met geheel andere ogen hun wapen
aan... Och, eigenlijk hadden ze dat geweer en die venijnige dolk toch
maar beschouwd als speelgoed, waarvan de aantrekkelijkheid verhoogd
werd doordat het 'eche was.
Maar nu nog enkel in de verte de mogelijkheid in zicht kwam, dat zij
dat speelgoed in alle ernst zouden moeten gebruiken, en nog wel in het
hatelijkste verband, bij een volksoproer ... nu gruwden ze van die moordwerktuigen en van de verhalen omtrent hun uitwerking, die ze eerst met
zoveel voorkeur en heimelijke opschepperij hadden naverteld, onder elkaar en thuis ... En Frank van Wezel merkte met stille bevrediging aan
zichzelf en de meerderheid der overigen, dat hun zucht naar de romantiek
van met wapens vertrouwde helden eigenlijk maar het flauwe spelletje
der gewichtigdoenerij betrof, een ongevaarlijke pose, een vrij onschuldige aanstellerij, niet veel meer betekenend dan het trotse spel van de
kleuterjongen, die met een papieren steek en een houten sabel de krijgsheld uithangt. En diep in zijn hart ontwaarde hij naast het gevoel van opluchting, Oa een kleine ergernis : ze waren dan toch eigenlijk wel kinder267

achtig in al hun volwassenheid en weinig in staat tot dOOrdenken, consequent en redelijk ...
In de kantine werd tijdens de middagpauze druk over de Aonaangename
toestand gesproken. De bootwerker Van Wezep had een collega ontdekt,
die bij een vroeger opgekomen lichting diende en gewoonlijk kwam die
ook aan hun tafeltje zijn brood eten. Hij vertelde met een ontstemd gezicht, dat hij mee aangewezen was om die namiddag te patrouilleren in
de Jordaan.
`Rotbaan !' mopperde hij. `Afijn, as ze nou maar niet denken, da'k schieten of steken zal... Da' verdom ik eeuwig... Die uitgehongerde arme
bliksems vermoorden, omdat ze nemen wat ze niet kopen kunnen, en ze
motten toch leven ! 1k ben gloeiend verdomd as ik een poot uitsteek, al
commanderen ze 't duizendmaal.'
`Zou ik vast ook niet doen,' viel Van Wezep hem bij.
Toen zei Frank, om hen te polsen : `Maar de anderen schieten wel, en
jij gaat de kast in voor dienst weigeren.'
`Schiet ik toch zeker in de lucht, over de hoofden heen,' vond de man
die patrouille moest lopen.
`Ja,' zei Frank ironisch, 'net of je daar wat mee opschiet! Blazen je kogels de een of andere toevallige voorbijganger een paar honderd meter
verder 'et licht uit, of je schiet iemand aan, die uit 'et raam kijkt of zo.'
De ander knikte peinzend.
`Daar hejje gelijk in,' overwoog hij. Nou, dan schiet ik helemaal niet,
vast niet. Motte ze me maar opsluite... Met een zuiver geweten hou ik
'et wel uit.'
Frank lachte plotseling luid en spottend.
De twee bootwerkers keken hem verwonderd en ontstemd aan.
`Waar lach je om!' vroeg Van Wezep nijdig.
`Och,' antwoordde Frank, "t is eigenlijk toch een komieke wereld ...
As wij ruzie krijgen en in done woede Beef je me-n-een por met dat mes
daar, ga je voor een aardig poosje achter de tralies... En as hij vanmiddag
in een ongelukkig geval weigert om misschien een heel ritsje mensen
dood of kreupel te schieten, die 'em niks misdaan hebben en die-d-ie nog
nooit gezien heeft, dan gaat ie ook voor een poos de bajes in. Zie je, dat
is toch gek genoeg om er es even over te lachen.'
De twee anderen glimlachten nu ook, maar het was een bittere, grimmige lach.
's Middags zagen ze de patrouille uittrekken, waar de vriend van Van
Wezep bij was. Hij groette in het voorbijgaan met een donkere blik. De
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zon blonk op de blauwe bajonetten en Frank griezelde even bij de gedachte aan de dienst, die wellicht van deze wapens binnen enkele minuten
gevergd zou worden...
Kort daarop kwam de opwindende tijding, dat de hele troep op het
terrein geconsigneerd werd : niemand mocht er meer af, ook niet de getrouwde kerels. Alles moest in het kampement blijven om in geval van
nood dadelijk bij de hand te zijn om gewapend de oproerige stad in te
trekken en de opstand in bloed te smoren...
Een geweldige opwinding greep de mannen aan. Bij de oefeningen
werd slap en onverschillig gewerkt. Niemand had er zijn gedachten bij.
En zodra ze rust hadden, begonnen de disputen. De onrust steeg van
ogenblik tot ogenblik. leder keek naar het silhouet van de stad, die daar
lag als altijd, zonder dat er iets te vermoeden viel, van wat zich daar afspeelde. De nerveuze geest der geconsigneerden verdiepte zich in de
zwartste veronderstellingen, de schrikwekkendste combinaties ... Er
moest toch iets gebeurd zijn, iets ernstigs... Het Depot-Bataljon werd
toch niet voor niets geconsigneerd!
Terugkerende patrouilles brachten onbestemde geruchten, die met verwonderlijke snelheid van loods tot loods voortgingen en op hun weg
steeds onrustbarender afmetingen aannamen. Op Kattenburg was hevig
gevochten, twintig doden en hoeveel gewonden wist niemand. In de
Jordaan wierpen ze barricaden op en het werd een formeel oproer. Er
waren regimenten Brabanders en Friezen op weg naar Amsterdam. Zij
werden enkel geconsigneerd omdat `ze' bang waren, dat die Amsterdammers gemene zaak zouden maken met de opstandelingen ... Het zag
er belabberd uit... En nadenkend keken ze naar de stad, die er vreemd
begon uit te zien in hun ogen... Er werd boos en zenuwachtig gemopperd. Als het werkelijk losbarstte in de stad... zouden zij dan hier opgesloten. blijven? Moesten ze dan maar exercerende afwachten of thuis de
boel werd ondersteboven getrapt, hun vrouwen en kinderen misschien
doodgeschoten ? Dat zou anders wel es verkeerd kunnen gaan ! Die prikkeldraadomrastering van het terrein was maar een zwakke afsluiting!
En vele ogen zochten aarzelend naar hun geweer in het rek... De lucht
leek geladen van onheil ...
Tegen de avond kwam ontspanning. Er werd rondgezegd, dat de getrouwde mannen naar de stad mochten gaan om hun gezin gerust te
stellen. Maar ze moesten om negen uur weer binnen zijn en dan bleven ze
geconsigneerd tot de toestand zich had gewijzigd. De mannen herademden: dan kon het ook niet zo erg zijn! Haastig kleedden de ge269

trouwden zich en zo groot was de opluchting, dat ze al bijna reisvaardig
waren, eer 'de vrije jongens' ontdekt hadden, dat zij natuurlijk weer als
stiefkinderen behandeld werden en binnen moesten blijven. Haastig
haalden zij hun schade in en begonnen in blinde woede te schimpen op
al wat getrouwd was en de poort uit mocht, benevens op de gevaarlijke
gekken, die dit getrouwde gespuis zo maar op het zenuwachtige Amsterdam loslieten ! Alsof iedereen niet wist, dat de vrijgezellen de gemoedelijkste, bedaardste, vriendelijkste en onschadelijkste schepselen waren, die
op twee benen rondliepen. En de getrouwde kerels ? je hoefde ze immers
maar aan te kijken om te zien, dat ze zonder uitzondering droogpruimers
waren, onuitstaanbare zwartkijkers, beroepsruziemakers, kwallen en
ellendelingen! En dat schorremorrie mocht de stad in, terwijl de brave
vrije jongens op het huis moesten passen! Tot bij de poort werden de
grinnikende getrouwde kerels vervolgd door de schimpscheuten van de
woedende vrijgezellen, die met de kwartiermuts nijdig scheef geslagen
op hun kop in hun al vettig wordende werkplunje over het terrein boemelden en als afscheid zwoeren, dat ze die getrouwde kaffers vanavond
wel krijgen zouden.
Frank vond zijn vrouw in grote angst. En die verminderde niet, toen
zij hoorde van de onrustbarende maatregel, die haar man aan Entos bond,
dag en nacht. De avondbladen bevatten overigens geen berichten, die
konden doen vermoeden, dat de toestand werkelijk zo dreigend was als de
nervositeit van de militaire autoriteiten deed vermoeden ... Er waren
doden gevallen, maar alle berichten wezen erop, dat het toch niet meer
dan relletjes waren, volstrekt geen georganiseerd oproer... Toen ging
een schok van ontroering door Franks hart : een afdeling soldaten had geweigerd op het yolk te schieten... 1-leb je 't gelezen, Cor?
Zijn stem klonk jongensachtig opgewonden. Verbaasd keek zij hem
aan. 'Nee, ik heb nog geen krant gezien. Wat dan ?'
`Soldaten hebben geweigerd te schieten!'
Cor aanvaardde het feit als iets doodnatuurlijks. 'Groot gelijk,' vond ze.
`Die stakkers ook, die voor een paar aardappelen met geweren worden
aangepakt.'
Opgewonden liep Frank in de kamer op en neer. `Je begrijpt 'et niet,'
zei hij driftig. `Ach, voor drie weken zou ik 'et ook zo niet begrepen
hebben. Als je de ongelofelijke druk van de militaire discipline niet gevoeld hebt aan je eigen body, dan kun je onmogelijk beseffen wat dat
betekent: gezamenlijk weigeren om een commando uit te voeren! Ze
hebben niet willen schieten... God, wat is dat iets prachtigs! Al zouen de
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anderen geen arme hongerlijers zijn... Je moet dat eerst kennen ! As ze
zeggen : ga ! dan ga je. As ze zeggen : sta stil! dan sta je stil. As ze zeggen:
vuur ! dan schiet je. Blindelings, machinaal... Ze maken een machine van
je, een automaat. Ze nemen je denken, je oordeel weg Je bent met z'n
alien een wapen, dat de bevelende meerdere richt en afvuurt... En deze
jongens hebben geweigerd om te vuren ! Dondert niet of ze gelijk hadden
of niet, prachtig is het! 0, het wordt zo moeilijk om de mensen tot machines te maken... Ze willen blijven denken en oordelen... Ze worden
al minder geschikt om soldaat te zijn... 't Gaat goed! 't Gaat goed!'
`Geloof jij, dat de wereld verbeterd wordt doordat die soldaten niet
hebben willen schieten?'
!' riep Frank overtuigd, 'clat geloof ik. Ze hebben iets rnoois gedaan
en dat is nooit te vergeefs. 't Is een daad van solidariteit geweest. Ze hebben een zaadje laten vallen en dat moet kiemen. Ze hebben bewezen, dat
ze zich niet langer stom en blind willen laten gebruiken om in hun eigen
vlees te snij den !'
Verwonderd zat Cor naar hem te kijken.
Nou praat je toch net as de anarchisten, waar je altijd op afgeeft,' zei
ze droog.
Frank voelde, dat hij kleurde. `Misschien wel,' bromde hij ontevreden.
`Maar ik heb me d'r zo wanhopig diep ingedacht, dat ik zelf mee zou
moeten om op de mensen te schieten... Op de ouders van de kinderen
uit m'n klas ... op die kinderen zelf misschien...'
`En zou jij weigeren te schieten?'
`Jar riep Frank hartstochtelijk. `Dat zou ik zeker Ik zou nooit m'n
geweer kimnen aanleggen op zo'n troep gillende stumpers Ik ben in
dienst gegaan omdat ik persoonlijke dienstweigering hopeloos vergeefs
vind, maar dan zou ik ook dienst weigeren, vast!'
Cor lachte en kuste hem. `Ik zou trots op je zijn, as je d'r de gevangenis
voor inging,' zei ze warm en toen verdiepte zij zich ter afleiding in het
vraagstuk, hoe hij er als tuchthuisboef uit zou zien. Maar zij slaagde er
niet in, de rimpel tussen zijn ogen weg te krijgen. Het afscheid was toch
moeilijk. De toestand leek niet bijzonder gevaarlijk. Maar wie kon zeggen, wat er morgen gebeuren zou ? Voor hoelang ging hij de deur uit
en wat wachtte hun de eerstvolgende dagen ? Frank kuste de kleine j ongen
in de wieg, die in zijn slaap geergerd zijn gezichtje afwendde.
Bij de tram stopte een flodderig uitziend jongeling hem een papiertje
in zijn handen: het was een oproep aan `onze jongens' om niet te schieten
bij mogelijke botsingen op straat. Het epistel was in een jammerlijk taaltje
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gesteld en niet ondertekend. Het ergerde hem en hij smeet het nijdig weg.
En toen ergerde hij zich opnieuw aan zichzelf, want het papiertje vroeg
hem toch niets dan wat hij zelf al van plan was ? Hij was toch waarachtig
een onverbeterlijke individualist! Een hake verder kwam Sjakie Meier op
de tram. Hij keek zwart.
`Me zakie gaat naar ze moer,' zei hij nors. Nou mot ik er helemaal uit
en me vrouw houdt 'et vast niet.'
la, 't is een beroerde boel,' zei Frank zacht, verlegen en hulpeloos.
Meier las het biljet, dat ze hem zaven gegeven hadden: hetzelfde, dat
Frank ook gekregen had. Hij frommelde het papier in mekaar, gooide het
op straat en spuwde er achteraan. `Kenn ze an d'r hart voelen !' viel hij
uit. `Hartstikke dood schiet ik ze, de gazzers. Me zwager heb ze bezig
gezien. Gapten ze een arm Jodemannetje z'n wagentje negotie leeg, haalden schoenen uit zo'n klein peswinkeltje, 'et schorremorrie ... Ja, daar zal
ik me huid as dienstweigeraar voor wagen, 'k zag net zo lief! De koors
zal 'et falderappes krijgen ...'
Z'n stem sloeg over van woede en zenuwachtigheid. Medelijdend keek
Frank hem aan, en zei niets.
`Mooie jonges!' sputterde Sjakie verder. `Zal ik niet schieten ... en as ik
de hoek om ben, hale ze bij Saartje de winkel leeg ... As ik mesjogge was!'
Op Entos werden de binnenkomenden bestormd om nieuws. De kalme,
zakelijke verslagen van de kranten hadden weinig belangstelling. De zogenaamde verhalen van ooggetuigen vonden meer aftrek en werden gretig verder verteld. In de stikhete loodsen werden driftige debatten gevoerd over de toestand en over de mogelijke ontwikkeling ervan, over
het weigeren van die ene sectie om te schieten...
Frank was met zijn vrienden, de bootwerker en de stuurman, naar buiten gegaan. Ze zaten te praten in het verschroeide schrale gras bij het water
en keken naar het silhouet van de stad, dat zwart en scherp getekend tegen
een glanzend gouden avondhemel stond. Opeens sprong Van Wezep
overeind. `Jezus ! daar hejje Karel! Hij heb een verband om z'n kop !'
Het was Van Wezeps vriend, die op patrouille gestuurd was en gezworen had, dat ie nooit van z'n leven zou schieten. Hij liep als in een
droom, met hangend hoofd, de armen slap bengelend naast het lijf. Van
Wezep greep hem bij de schouder en hij schrok op, keek schichtig wie
hem aanhield en glimlachte schaapachtig. `Wat zie je d'r uit!' riep Van
Wezep. le ziet gewoon grijs ... Wat heb je ?'
`Een gat in m'n kop,' antwoordde de ander dof.
`Erg ?'
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`Nee, niks ...'
`Korn d'r bij zitten,' noodde Van Wezep en de gewonde liet zich lusteloos in het gras zakken, vouwde de handen tussen de knieen en keek strak
voor zich uit.
De drie anderen keken verwonderd en verontrust naar zijn star gezicht.
Maar niemand vroeg iets. Het scheen dat de stilte hem hinderde. Langzaam wendde hij zijn ogen naar hun gezicht, keek ze een voor een aan.
Toen zei hij met zijn vreemd-klankloze stem : '1k kon 'et niet helpen ... Ik
kon d'r niks an doen... Hij gooide me onverwachts van dichtbij met een
halve klinker tegen me harses ...'
Frank voelde z'n hart stilstaan. Van Wezep werd bleek. De stuurman
trok een bosje gras uit en vroeg hard : 'En toen ?'
`Toen ... toen,' stotterde de ander en keek hem hulpeloos aan. `Toen stak
ik 'em m'n bajonet door z'n donder ... 't Bloed spoot tegen m'n handen !'
Hij had de laatste woorden bijna uitgeschreeuwd en zijn gezicht vertrok
in ontzetting en afgrijzen. De anderen rilden. Hij keek weer voor zich,
wrong z'n handen tussen z'n knieen en klaagde zachtjes: '1k kon d'r niks
an doen... 't Was gebeurd eer ik 'et wist ... Hij gooide me van vlakbij
met een steen een gat in m'n kop ... kijk, hier, naast m'n slaap ... en toen...
toen stak ik 'em omver ...'
In dwaas gebaar hield hij zijn handen met gespreide vingers voor zich
uit en keek ernaar. Zijn ogen stonden groot en vol schrik in zijn verwrongen gezicht. Plotseling viel hij woedend uit: `Zeggen jullie nou es
wat ! Ik kan d'r toch, godverdomme, ook niks an doen... As ze je aanvallen dan verdedig je toch. Had ik dat vuile geweer maar niet in m'n
poten gehad !'
Toen boog hij zich voorover, bedekte zijn gezicht met de handen en
begon als een kind te snikken, ontroostbaar, gebroken van zenuwspanning, afschuw en verdriet.
Frank klopte hem op de schouder, troostend. 'Korn, kerel,' zei hij bemoedigend. 'Trek 'et je zo niet an... We begrijpen best, hoe 'et gekomen
is ... 't Was jouw schuld ook niet.'
`Nee, he ? Nee, he ?' riep de ander gretig, het hoofd opheffend; zijn ruw
gezicht was nat van tranen en begerig om het nog eens te horen, vroeg
hij : 'Nee, he ? Ik kon er ook niet voor ... 't Is toch te begrijpen, dat ik
woedend wier ?'
Van Wezep schudde het hoofd. `Mack je niet te sappel, Karel,' troostte
hij met haperende stem. Natuurlijk is dat te begrijpen... 't Is allemaal de
schuld van dat verdomde wapens dragen...'
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`Is ie dood?' vroeg de stuurman.
`Nee... ze hebben 'm naar 't gasthuis gebracht... Misschien haalt ie 't
er wel op ...'
Even was er een zwijgen. Toen vroeg Frank : 'Hoe kwam 'et ?' Karel
dacht na en plukte met nerveuze vingers aan het dorre gras.
Ia... we liepen patrouille, met zes man. D'r was niks bijzonders an de
hand... Toen was-t-er een oploopje op de Lindengracht, 'k weet niet
waarom. Een paar agenten joegen de mensen uit mekaar... Toen zagen
ze ons ankommen en meteen begonnen ze te schelden. De sergeant zei:
Hou je klaar, jongens, maar kalm an ... Ik dacht: stik jij maar met je
klaar houden nooit van z'n leven doen ik die mensen wat ! En toen
liepen d'r een paar kerels met ons mee, te treiteren en te zuigen. Ik zeg nog
tege die ene : hou je kop toch dicht, rotzak doch je soms, dat ik hier
voor m'n plezier loop ? En toen komt er een vent uit een stegie schieten
en dringt tussen de mensen door en geen vier pas van me of raap ie een
stuk steen op en gooit 'et me pardoes tege me harses Nou ... en toen
had ik meteen m'n geweer in me handen, en Hij zweeg. Zijn slappe
onderlip beefde. Weer zag hij het rode visioen van het spattende bloed en
de groot-open ogen in het witbestorven gezicht van de man, die achteroverviel, verschrikt door de koude van het in zijn lichaam flitsende
staal
`As-t-ie as-t-ie kapot gaat,' vervolgde Karel haperend en half luid,
`clat... kom ik nooit te boven... M'n leven lang zal ik dat voor me zien.'
De anderen zochten hem te troosten, maar hij schudde triestig het
hoofd, stond op en liep haastig weg in de vallende schemering
`Arme bliksem,' zei de stuurman.
Van Wezep vloekte. le mot dat kalfkennen,' zei hij bitter. `Doet nooit
geen vlieg kwaad... En nou heeft ie een mens overhoop gestoken... Hij
is-t-er kapot van.'
als je een wapen in je handen hebt ... En hij was
Frank zuchtte :
nogal zo dapper van plan, niet op de mensen te schieten
`Maar as ze je onverwachts van vlakbij een steen tegen je bakkes
gooien!'
`0, ik oordeel niet,' zei Frank zacht. `Wie weet waar we zelf nog toe
komen... 't Is een treurige wereld
Langzaam stonden ze op en gingen terug naar de loods. Daar was al
bekend, wat er gebeurd was en er werd lang en breed over gesproken,
maar langzamerhand kroop de een na de ander op zijn brits en de getrouwden zochten de bedden op, die voor hen gereed stonden, voelden
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aan de keiharde strozakken en keken verongelijkt. Ze werden vol leedvermaak onder een kruisvuur van schimpscheuten bedolven door de tevreden vrij gezellen, die zich gewroken voelden over veel achteruitzetting en bulderend lachten, toen de eerste onnozele huisvader met strozak
en onderstel door z'n krib zakte en vloekend, hulpeloos lag te spartelen
onder z'n dekens. Er waren heel wat kribben `gekeerd' en het duurde geruime tijd eer de hele sectie er ordelijk onder lag. De sergeant kwam
avondappel houden en daarna gingen de lichten uit. En toen brak het
spektakel eerst recht los. Burleske twistgesprekken werden gevoerd van
de ene zijde van de sectie naar de andere. De loods daverde van het stemmengeweld. Er werd gelachen, geschreeuwd, gehoond, dierengeluiden
gelmiteerd. Commando's werden op groteske wijze verdraaid uitgebruld,
de stem van de luitenant en de sergeant nagebootst. Met iedere minuut
steeg het rumoer. Iemand liep met een wollen deken om als een spook
over tafels en banken, zwaaide met de armen onder zijn fantastisch gewaad, leek een witte vleermuis in het vale schemerdonker en stiet met
holle stem akelige kreten uit. Maar het spook was spoedig terug in bed
gevlucht, want het hagelde schoenen, eetketels en veldflessen op zijn zeer
materiae rug en hoofd.
Alle zwarigheid, alle sombere uitzichten waren eensklaps vergeten. Ze
waren weer `massa' en dachten aan niets dan het ogenblik en de luidruchtigste wijze om zich te vermaken. De vrijgezellen verheugden zich
onmatig over de gedwongen tegenwoordigheid der getrouwde kerels
en beijverden zich elkaar te overtreffen in weinig kiese en luid uitgeschreeuwde toespelingen op de eenzaamheid der arme, schreiend te bed
liggende vrouwen en de woede der tot kuisheid veroordeelde, hier tegenwoordige huisvaders. En de getrouwden raasden terug, goedmoedig en
namen zich voor, de vrije jongens bij opheffiing van de consignatie met
de voordelen van hun gehuwde staat veel nadrukkelijker te ergeren. Een
ware kakofonie van geluiden rumoerde rond. Hondegeblaf, kattegemiauw, koeiegebrul, gehinnik van paarden, gilletjes als van zenuwachtige meisjes, het gegrol van een papegaai, het loeien van een sirene,
alles raasde dooreen als was de wereld krankzinnig geworden. Het leek
de slaapzaal van een kostschool vol baldadige kwajongens, die weten dat
alle toezicht van de baan is.
De sergeant kwam binnenstuiven en beval stilte. Ze hoonden hem
bloedig en het rumoer zwol aan tot een storm. Wat later kwam er een
luitenant, die ongelukkig genoeg een vrouwenstem bleek te hebben en
van tien zijden tegehjk werd nagebootst en toen hij niet verdween in
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alle toonaarden werd vervloekt en bedreigd, omdat hij de Bosbomers niet
eens hun nachtrust gunde, de bloedhond... Tot hij ten slotte machteloos
en woedend afdroop na het gewone : 'Ik zal jullie wel vinden!'
Het laatste wat hij hoorde was de menslievende raad van Van Wezep
die riep : 'Hang je op an een linde !'
Wie roept daar ?' schreeuwde hij in de duisternis.
`Ik ben het maar !' kwam prompt het antwoord en in de opjoelende
schaterlach verdween de onthutste luitenant, die zO'n ongelofelijke bende
in heel z'n leven nog niet had bijgewoond.
En het feest van razende luidruchtigheid duurde uren, tot Frank van.
Wezel zich met verbazing afvroeg, waar de mensen het uithoudingsvermogen vandaan haalden. Maar ten slotte, ver na middernacht, viel toch
langzamerhand de stilte en daarmee kwamen de bezwaarlijke gedachten
terug, die ieder verontrustten, zodra ze uit het algemeen lawaai in eigen
eenzaamheid terugvielen...
Twee dagen later was de toestand in de stad weer vrijwel normaal en
het consignatiebevel werd opgeheven, waarop het rekrutenbestaan op
Entos zijn gewone loop hernam...
III / VOOR OFFICIER BESTEMD
Traag en eentonig vergingen de dagen. Er werd eindeloos gaxerceerd
met het geweer, al of niet met de bajonet op en de geestdrift voor het
bezit van wapenen raakte al aardig bekoeld : de landstormers waren tot
de verontrustende ontdekking gekomen, dat deze dingen zeer zorgvuldig
onderhouden dienden te worden. Voortdurend moesten de geweren uit
en in elkaar gezet worden, gepoetst, gewreven en in 't vet gezet, vies, geel,
klodderig vet, dat een petroleumachtige glans kreeg als het begon te
smelten. En de loop met die prachtige spiraal van binnen, die zilverblank
behoorde te glimmen, moest worden doorgehaald met een wonderlijk
lampepoetsertje aan een ijzeren staaf, nadat eerst het borsteltje gedrenkt
was in dikke geweerolie. En iedereen met wat ervaring waarschuwde je:
voor je wapens moest je een angstige zorg hebben, want elk krabbeltje,
elk roestvlekje, elke schram bracht straf. Sjakie Meier was stiekem in verzet gekomen. Hij deed alles verkeerd, was onnoemelijk vergeetachtig en
onnozel brutaal. Hij toonde een onoverwinnelijke schroom voor zijn geweer, durfde nooit de grendel openmaken uit vrees, dat er een ongeluk
zou gebeuren, hield altijd schroefjes en moertj es over als zijn geweer in
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elkaar zat en moest geholpen worden om de gaatjes en boutjes op te
sporen, waarbij ze thuishoorden. Op alle hoon en alle spot antwoordde
hij kalm: 'Bij mijn thuis benne me voorzichtig grootgebracht. Bij mijn
thuis waren 'et geen geweldenaars, die met vuurwapens rondliepen
En... en ik heb nou een keer de angst voor die verrotte dingen : weet ik
precies wanneer 'et of zal gaan ?' Hij knipperde erbij met z'n ogen en zijn
handen beefden. En als iemand voor de grap het geweer op hem aanlegde,
sprong hij weg achter een krib of dook onder de tafel en schreeuwde van
schrik. Hij werd een soort publieke vermakelijkheid voor de sectie. Ook
om zijn onverwachte brutale uitvallen tegen de sergeant of de luitenant en
om zijn voortdurende vergissingen en fouten. Het was heel zonderling,
maar het bange mannetje kende absoluut geen vrees voor superieuren.
Als hij bij een looppasje achterbleef en de luitenant schreeuwde : 'Opsluiten, Meier ! Bijhouden!' dan keerde hij zich al dravende half om en
riep : `Wa' zou dat nou, luit', of ik een paar minuten vroeger of later bij
de vijand kom ?' en hij haastte zich volstrekt niet.
De anderen schaterden om zijn malle dwarsdrijverij, maar ten slotte
werd de luitenant boos en kafferde hem grondig uit. Meier bet de stortvloed van kernachtige verwijten met een nijdig gezicht zwijgend over
zich heen gaan. Maar toen hij 's avonds de luitenant in de stad ontmoette,
keek hij hem, spottend, recht in z'n gezicht en salueerde niet. Deswege
de volgende dag door de compagniescommandant ter verantwoording
geroepen, toonde Sjakie zich uiterst verbaasd en riep heftig: 'Asjemenou!
'k Had 's middags pas heibel gehad met de luit' ! Mot ik 'em dan 's avonds
alweer groeten? 't Is nog niet bijgelegd bij mijn weten, zo werachtig
as God nie !'
Het hele bureau had zich een halve stuip gelachen, de luitenant niet het
minst, en alleen Meier, verontwaardigd, was ernstig gebleven. Ten slotte
had de commandant hem verteld, dat een gemeen soldaat nooitheibelheeft
met een luitenant, maar hoogstens door deze wordt uitgeveterd, wat hem
de mindere, niet ontheft nochtans van zijn verplichting tot groeten.
`Zonder gein ?' informeerde Sjakie voor alle zekerheid.
Toen was de officier losgedonderd in hevige uitdrukkingen, waar
Meier bij stond te knipogen en bibberen van zenuwachtigheid, en had
hem het bureau afgejaagd: zonder straf nog deze keer, maar met de bulderende waarschuwing om niet meer zulke gekke streken uit te halen.
Het verhaal ging ijverig rond en iedereen had er een onmatig plezier in.
Aileen Meier haalde de schouders op : hij begreep niet, wat daar nou zo
uitbundig om te lachen viel...
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Hij had iedere dag wat nieuws en waarschuwingen noch dreigementen
hielpen. En zijn gezicht stond zo goedmoedig onnozel, zo tegemoetkomend en ijverig, dat niemand de moed had hem te rapporteren. Maar
uitgescholden werd hij dagelijks.
De eerste schietoefening op Zeeburg was een sportieve gebeurtenis. De
grote kwajongens kwamen weer tot geestdrift voor hun gevaarlijk speelgoed. Ze verheugden zich erop met scherpe patronen te zullen schieten.
Die flauwe kul met exercitiepatronen en marga waren ze al lang beu. En
ze snoefden op hun schietkunst en wedden al bij voorbaat wie de hoogste
series schieten zou. Sjakie Meier alleen toonde een felle angst en bezwoer
dat hij vast niet zou schieten. En terwijl de anderen als ongeduldige kinderen stonden te popelen om aan de beurt te komen, drong hij zich bangelijk achteraf in de hoop, dat ie vergeten zou worden. Hij hield de handen voor de oren bij de scherp-harde knallen der geweerschoten onder
't houten afdak, vloekte zachtjes bij zichzelf en verwenste die mesjoggene
goisje lefgozers, die maar gemoedereerd met die gevaarlijke dingen
stonden te schieten.
'Meier ! Waar zit je? Kom, vooruit, jouw beurt!'
`Ik ken niet schieten, luit', gerust niet... Laat u mijn hier maar staan.'
De luit' lachte, goedmoedig. Nou, Been gekheid... vooruit... hier zijn
de patronen.'
Vreesachtig, aarzelend, stak Meier de hand naar de griezelige dingen
met hun nijdig blinkende stalen koppen uit.
Nou... vul je magazijn !'
Meier stond doodsangsten uit. 'Kan 'et heus nie afgaan, luit', as ik die
verrotte dingen d'r instop ?'
`Doe nou niet zo idioot, Meier ... schiet op. D'r kan je niks gebettren.'
Een van de kameraden zei bemoedigend : 'En as-t-er wat gebeurt, wor je
gepensioneerd.'
`Of je weduwe natuurlijk,' voegde een ander er troostvol aan toe.
`Krijg een barschting !' wenste Meier van harte, zwetend van agitatie
onderwijl hij angstig de patroonhouder in zijn geweer morrelde. Maar
toen het ding zat, durfde hij de grendel niet sluiten. De luitenant, ongeduldig, sloeg hem dicht en nu moest Meier aanleggen. Het geweer trilde
en zwaaide heen en weer. Overal werd gelachen.
`Stilte !' riep de luitenant en instrueerde rustig.
Nou drukpunt nemen, Meier ... drukpunt nemen! Heb je drukpunt ?'
Weet ik veel,' sputterde Sjakie met een rooie kop. 'Ilc geloof 'et well'
`Mooi !' zei de luit gemoedelijk, zijn lach verbijtend. Nou goed de kolf
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in je schouder drukken en niet bang zijn voor het schot ... Als je de bovenkant van de vizierkorrel in 't midden van de schijf hebt, druk je af...
Langzaam doordrukken... Vuurrrrrrrrr ...'
Hij liet de r langzaam rollen, maar hij had geen adem genoeg om het
vol te houden. Sjakie Meier scharrelde maar met zijn vinger aan de trekker en kwam niet verder. De luitenant wachtte en werd er zenuwachtig
van. Plotseling schreeuwde hij : `Komt er nog wat of wacht je tot de
volgende oorlog ?' Meier schrok geweldig, gaf onwetend een ruk aan de
trekker en het schot ging af. Hij kreeg een harde stoot van de kolf tegen
z'n onderkaak. En verbijsterd gaf hij een gil, liet het geweer los, dat kletterend op de vloer viel en drukte beide handen tegen zijn pijnlijke kaak,
alle krankzinnigen vervloekend, die geweren hadden uitgevonden en er
anderen mee lieten schieten. Hij stond te stampvoeten en stoorde zich
evenmin aan de woede van de luitenant als aan de vreugde der kameraden. Hij was zo van streek, dat de luitenant ten slotte zijn mond maar
hield en hem verder minachtend met rust liet. Hij trok zich terug achter
in de loods en toonde niet de minste belangstelling voor de series, die de
kameraden schoten. Meer aandacht had had hij voor de proeven van
teken- en dichtkunst, die vorige soldatengeslachten op de wanden hadden
achtergelaten. En toen het even stil was, reciteerde hij met luide stem:
God schiep de mensen en de dieren,
Maar wie voor den duivel, schiep d'Officieren?
De luitenant keerde zich om, maar Meier wees met een schichtige blik op

de wand en zei : `Dat staat hier, luit' ...Weed-u soms welk stuk ongein
dat gedaan heb ?'
Of ie 'et schrijven van het vers dan wel het scheppen der officieren bedoelde, bleef in het midden. De luitenant schudde het hoofd en zweeg,
wetend, dat hij tOch zou lachen als hij zijn mond opendeed. Hij haastte
zich, verder te gaan met zijn verklaringen en nam geen notitie meer van
de zonderlinge landstormer achterin...
's Avonds op de tram haalde Frank van Wezel de grap van dat onvergetelijke gedicht nog eens op en samen lachten ze zich tranen.
`Zeg nou es eerlijk, Meier,' polste Frank, `maak je d'r een lolletje van
of ben je werkelijk zo bang en zo onhandig ?'
Meier lachte slim en antwoordde: `Da's voor jou een vraag en voor
mijn een weet ...'
Frank drong niet verder aan, maar na een poosje zei Meier vertrouwe279

lijk: `Jou wil. ik 'et wel vertellen: jij smoest er toch niet over... 't Is allemaal gein, weet je! Zou je denken, dat ze me niet afkenne keure wegens
algemene ongeschiktheid?'
.
Frank had er een hard hoofd in.
Nou ja r mopperde Meier. `Wat motte ze nou beginnen met een soldaat, die niet ken exerceren, niet ken schieten en heel de dienst falikant
verkeerd begrijpt!'
De ander haalde de schouders op.
`In ieder geval,' vertelde Sjakie, `ik hou 'et vol zo ... En as ik zie, datte
ze me niet afkeure, dan vraag ik an voor bij de hospitaaldiens. Me
dokter die kent thilitaire dokters en hij heb gezegd, dat ie misschien wel
zorgen ken, da 'k in Mokum blijf dan ...'
Nou, proberen maar,' lachte Frank. 'In ieder geval hebben we d'r
allemaal ons plezier van. Hou jij maar vol!'
`Reken maar !' beloofde Meier. 'En as jullie dan over een week of zes
naar dat emmese veldleger gave, dan blij ft Sjakie stiekem in Amsterdam
bij z'n zakie en z'n Saartje ... 0 zo r
Frank wenste hem alle succes, maar twijfelde sterk of 'et lukken zou.
Van nu af genoot hij dubbel van Meiers onverwachte uitvallen, dwaze
vergissingen en onberedeneerde angst voor wapens. Hij bewonderde zijn
toneelspelerstalent zowel als zijn volhardingsvermogen en zijn moed.
Op een middag liep hij met Van Wezep te praten in de schaduw achter
de loods, toen ze plotseling allebei een arm om hun schouder voelden en
baldadig heen en weer geschud werden. Het was Karel, Van Wezeps
vriend, die jongensachtig met hen solde. Verwonderd keken ze in zijn
stralend gezicht. Eindelijk barstte hij juichend uit: 1-lij wordt beter,
jonges!!! Hij wordt beter!'
Ze hoefden geen van beiden te vragen, wie hij bedoelde.
` Fijn: zei Frank, `gefeliciteerd, jong!'
`Merci,' lachte Karel en sloeg hen gevoelig op de schouder. `Godvergeme, wat heb ik in m'n stinkerd gezeten ! 't Is op 't kande af geweest ...
Maar de dokter heb me daarnet verteld, dat alle gevaar geweken is...
Morgen gaan ik naar 'em toe. Hij left in 't Binnengasthuis.' Hij was zo
blij als een kind en lachte met een heldere, vrolijke klank, als iemand, die
juist uit een benauwde droom ontwaakt is.
`M'n vrouw is bij 'em thuis geweest,' vertelde hij. `Hij was al een tijd
zonder werk. Z'n wijf zat met vijf koters te creperen van de honger...
'n Wonder dat die vent tureluurs geworden is. Van Dijk hiet ie ...'
Van Wezep k,eek hem aan.
280

`En nou ?' vroeg hij.
Karel deed wat verlegen. `Och', zei hij achteloos. `Wij hebben d'r maar
twee, en met m'n vergoeding en het winkeltje kunnen we wel wat missen, he... En 'k heb m'n traktement ook nog..?
Frank kreeg een wonderlijk gevoel. `Dus jij gaat nou voor dat huishouden zorgen ?' vroeg hij.
`Da's toch werachtig al 'et minste wat ik doen ken!' zei Karel nors.
Van Wezep knikte. Frank dacht aan de ingewikkeldheid van al die
dingen en aan de natuurlijke solidariteit van de armen. `Ik doe ook mee,'
zei hij hartelijk, 'as je 't goed vindt. Mag 'et?'
Karel lachte. Waarom niet?' zei hij. `Vetpot kan ik ze toch niet geven.
't Is verdomd aardig van je.'
`Van jou veel aardiger,' lachte Frank. `Dat regelen we dan wel, he?'
De hele dag bekwam Frank niet van zijn blijde verbazing, en zodra hij
thuis was, begon hij erover tegen z'n vrouw: `Vin je dat niet prachtig,
Cor ? Je weet wel, die landstormer, waar ik je van verteld heb ? Die op
straat een vent °paver stak, die 'em met een steen een gat in z'n kop
gooide ? Nou, de gewonde wordt beter, de andere zoekt 'em in 't gasthuis op, en zorgt van z'n armoedje, dat de stakker z'n gezin d'r niet helemaal onderdoor gaat ... Vin je dat geen geval om nooit te vergeten ? Geen
voorbeeld, waar de hele wereld van kan leren, hoe weinig bewust de
wapens gevoerd worden en hoe zo'n gedwongen doodslager tegenover
zijn werk staat ? Hoeveel duizenden grimmige moordenaars van de slagvelden zouen alles willen missen, als ze hun laden ongedaan konden maken ? Als ze de vrouwen en kinderen van de gesneuvelden, die door him
hand vielen, lekker konden verwennen? Verdomme, die Karel was zo
blij als een kind, net een grote jonge hond, zo mal sprong hij rond op
Entos... Fidele geweldenaars zijn we ! Ze moeten me nog es komen vertellen, dat de drang tot geweldenarij de mens ingeboren is... De drang
om te helpen is veel machtiger ...'
Hij psalmodieerde in een adem door en Cor zei er niet veel van: ze had
een brok in haar keel om dat eigenlijk toch zo gruwelijke geval, en ze
deed ongevraagd hetzelfde voorstel, dat Frank op Entos gedaan had : zij
moesten ook maar wat bij springers. Frank greep haar bij de schouders en
lachte, dat de tranen hem over de wangen liepen. Toen zei hij op barse
toon: `Voor het gezin van zo'n ongunstig element? Van zo'n raddraaier,
die z'n verdiende loon kreeg van een Oink soldaat bij schandelijke straatrelletjes ? Mens, wat wil je beginnen? De oproerkraaiers, je bitterste vijanden, de bloedgierige aanvoerders van wat je noemt het gepeupel nog
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driester maken? Hoera, Cor! We gaan wat vruchten kopen voor die
bandiet! God, god, wat een prachtkerel is die Karel! M'n hele leven zal ik
van die sentimentele idioot houen!'
Hij schreeuwde de kleine jongen wakker en kreeg een schrobbering om
zijn luidruchtigheid, maar hij was baldadig en haalde Bert uit zijn wieg
danste met hem door de kamer, zong van `De plicht van iedere jongen'
en liep toen de deur uit om vruchten en een bos bloemen te kopen voor
de gewonde oproerling in het gasthuis. En hij ging die avond wonderlijk
gelukkig slapen...
In de loop van de volgende dag informeerde de luitenant op de sectie
wie meer dan gewoon lager onderwijs genoten had. De landstormers
keken wantrouwig en nieuwsgierig rond : wat wou die man nou weer ?
Iemand zei deskundig : Tader! Bananeschillen!'
Maar het bleek veel erger : de lui, die zich mochten verheugen in een
meer-dan-lagere-school-opleiding, werden uitgenodigd, zich beschikbaar te stellen voor officier. De tandarts en de student konden moeilijk
beweren, dat ze geen betere scholen gehad hadden en werden aanstonds
op het lijstje gezet.
`En jij, Van Wezel ?' vroeg de luitenant. lij bent toch onder-wijzer ?'
`jawel, luit',' antwoordde Frank luchtig, `maar ik kom gelukkig maar
van een Normaalschool, en daar wordt lager onderwijs gegeven, niks
meer.'
De luitenant keek ongelovig. Frank knikte nadrukkelijk met het hoofd.
`Op m'n woord, luit' dat is allemaal lager onderwijs ... Vraag u maar gerust na... Geen middelbaar en geen hoger onderwijs, hoor, geen schimmetje ...'
`Link is ie,' oordeelde Meier.
`Best mogelijk,' gaf de luitenant toe. 'Maar ik zal 'em toch ook maar
op m'n lijstje zetten.'
Het gaf een heel relletje. De Brie bevoorrechten werden fris in de maling genomen. Ze sprongen voor hen in de houding, riepen : 'In orde ...
Staat ! ! !' en vroegen nederig of ze assieblief oppasser mochten worden,
as de heren generaal waren... De 'heren' hadden knapjes het land, en
zwoeren kernachtige eden, dat ze het gloeiend vertikten om officier te
worden. Hoe gewoner soldaat je was, hoe vroeger je afzwaaide... en daar
was het toch zeker in de eerste plaats om te doen?
`Zallen ze je wel anders aan je verstajem brengen,' dreigde Van Wezep.
le mot officier worden ofje wil of niet.'
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`Nee,' weerlegde Frank, `je mag weigeren.'
`Zeker, en ook steigeren en 'et afpeigeren,' grinnikte de bootwerker, in
zonderlinge combinatie.
`We zullen zien,' lachte Frank, waarop Van Wezep riep : Tien!'
En voorlopig was daar het onderwerp mee afgehandeld. Maar de volgende morgen moesten de uitverkorenen een voor een op het compagniesbureau verschijnen, teneinde daar een verklaring of te leggen omtrent hun bereidheid te worden opgeleid tot de verheven staat van officier
der landmacht. De compagniescommandant was vriendelijk. Hij was
zelf ook reserveofficier, onderwijzer aan een christelijke school en hij vond
zijn commandantschap zeer gewichtig en had er veel zelfvoldoening van.
En hij keek verwonderd op, toen Frank van Wezel hem op zijn vraag
antwoordde, dat hij zich niet beschikbaar wenste te stellen om opgeleid
te worden voor officier.
`Waarom niet ?' vroeg hij, nogal uit de hoogte.
Frank begreep, dat zijn christelijke collega ietwat beledigd mocht zijn:
hij had zich wel beschikbaar gesteld... wou die rekruut hem misschien
door zijn weigering tonen, dat hij verkeerd of minderwaardig gehandeld
had?
lk voel me niet geschikt om een militair commando te voeren,' antwoordde Frank rustig.
`Korn, zo lastig is dat niet,' moedigde de commandant hem aan.
Frank glimlachte. 'Nee,' zei hij, `dat geloof ik nou ook niet. Maar ik
voel niks voor de dienst. 1k zou er graag zo gauw mogelijk weer uit gaan.
En ik kan me niet tot verontwaardiging opwinden als iemand iets niet
goed doer of lanterfant. En dit is toch voor een meerdere noodzakelijk,
niewaar, in dienst zo goed als in school.'
De officier haalde de schouders op. Zolang hij een kraag met sterren
droeg, hield hij de school liefst buiten het debat. le moet het natuurlijk
zelf weten,' zei hij gemoedelijk. 'Dan word je aangewezen.'
`Aangewezen ?' vroeg Frank verwonderd. 'Hoe aangewezen?'
`Wel, aangewezen om officier te worden. Wie weigert zich beschikbaar te stellen, kan aangewezen worden. En het vaderland heeft op het
ogenblik veel officieren nodig. Je kan er dus op rekenen, dat je aangewezen wordt.'
Frank kreeg een kleur van ergernis. 'Maar waarom vraagt u het mij
dan?' vroeg hij ontstemd. `Dat is toch een flauwe komedie.'
De compagniescommandant haalde opnieuw in alle gemoedsrust de
schouders op. Hij maakte zich niet boos om de rare inzichten van die
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vent, die vermoedelijk wel rooie en zelfstandige neigingen zou hebben,
zoals die schoolmeesters van het openbaar onderwijs met 'er Bond allemaal. Maar hier was geen gelegenheid voor debat. Hier was godlof nog
de ouwe gezonde toestand, dat gezag alles besliste en tegenspraak er niet
toe deed.
`Dank je,' zei hij kortaf. `Ga maar naar je afdeling terug. Je zult er wel
van horen.'
De ervaring der anderen was precies eender. Bij rondvraag bleek, dat
van de zeventien bevoorrechten er maar een zich beschikbaar gesteld
had. Het geval werd druk bediscussieerd. Iedereen stelde zich verwonderd
aan, hoe kon men zo ondankbaar zijn?
Daar werden die suffers in de gelegenheid-gesteld om niet minder dan
officier te worden en ze hadden nog de pest in op de koop toe. Je rnoest
toch maar een hondenatuur hebben ! Een paar dagen later werden de
`meer ontwikkelden' bijeengeroepen, en naar de Oranje-Nassaukazerne
gevoerd, waar ze moesten verschijnen voor de garnizoenscommandant.
Dat was een hoofdofficier met geweldige knevels, een ruige sik en een
paar ogen als karbonkels. Zijn opgezette rode wangetjes voltooiden het
beeld van de operette-overste, die een bulderbast en een liefhebber van
goed eten en nog beter drinken is. Hij monsterde het stelletje met een vrij
verachtelijke blik, blijkbaar niet zeer gevleid met de gedachte, dat dit
toekomstige collega's van hem voorstellen moesten. Toen liet hij ze op
de plaats rust staan en hield een kleine toespraak met een grocstem en
onwankelbare overtuiging. `Kijk es,' oreerde hij, `jullie bent 't vaderland
veel verschuldigd. Het heeft zich grote moeite en kosten getroost om
jullie een wetenschappelijke opleiding te geven. 't Spreekt vanzelf, dat
jullie daartegenover nou de plicht hebt om met die wetenschappelijke
opleiding het vaderland op de beste wijze zijn goede zorgen te vergelden.
Het vaderland eist dat. De liefde kan niet van ene kant komen. Daarom
moet jullie beseffen, dat het je plicht is, je beschikbaar te stellen voor de
opleiding tot de rang van officier. Wat je bovendien als een voorrecht en
een eer moet beschouwen. Tot mijn verbazing heb ik vernomen, dat er
onder jullie maar een is, die deze plicht begrepen heeft Ik geefjullie nog
eenmaal de gelegenheid, je vrijwillig beschikbaar te stellen.' Aanmoedigend keek hij de rij Tangs, maar hij zag enkel onnozele gezichten, die hem
volstrekt niet dankbaar leken voor zijn welwillendheid. Hij stak brommend de lijst weer weg.
`Mag ik misschien jets vragen, majoor ?' Het was de student in de
rechten, die gesproken had. Verwonderd keek de majoor hem aan. Maar
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hij gaf genadig zijn toestemming, en toen vroeg de student: `Hebben
degenen, die geweigerd hebben, werkelijk kans, dat ze aangewezen
worden ?'
`Kans ? Kans ?' gromde de majoor. `D'r is geen sprake van kans : ze
worden aangewezen... automatisch!'
`Maar, majoor, neem me niet kwalijk, als ik soms stomme dingen vraag,
maar wat is dan het verschil eigenlijk?'
De garnizoenscommandant keek hem even ontstemd aan. Het scheen
alsof hij uit wou varen, maar toen bedacht hij zich, en lachte grimmig.
Hij steunde zich behaaglijker op zijn sabel en zei : 'Wel, als je daar dan zo
nieuwsgierig naar bent, wil ik je dat wel eens uitleggen, vriend. Kijk es,
we veronderstellen, dat jij geweigerd hebt en de man naast je toegestemd.
Nou komen jullie toch allebei op dezelfde opleiding, met de aantekening:
bereid, of: aangewezen. Als ik nu commandant bij die opleiding ben, en
ik krijg van jullie allebei het rapport, dat je het een of ander miserabel
gedaan hebt, even miserabel, he, dan redeneer ik zo : Die vent heeft z'n
werk niet goed gedaan ; maar hij was bereid, en ik veronderstel dus, dat ie
gewoon achteloos geweest is, en ik geef hem een paar dagen kwartierarrest om hem ijver te leren. Maar die andere kerel, jij dus, die heeft geweigerd... die vent wil dwarsdrijven... dat moet hem afgeleerd worden.
En dan krijg jij voor hetzelfde vergrijp acht dagen provoost... Zie je...
dat is nou het verschil tussen vrijwillig toestemmen en aangewezen
worden . . . Begrijp je ?'
De dagen gingen voorbij, en van de officiersopleiding werd niets vernomen. De slachtoffers begonnen zo'n vage hoop te krijgen, dat er niets
van zou komen. Misschien was er een papiertje zoek geraakt, of iemand
had vergeten, de brief te versturen... Ze begonnen al aardig kijk te krijgen op militaire mogelijkheden! Hadden ze de geschiedenis van het
kantinehalfje niet meegemaakt en daar ontzaglijk veel uit geleerd ? Het
was het halfje, dat overschoot van acht centen als je een flesje melk betaalde, dat zeven en een half kostte. Niemand kreeg het ooit terug. De
militaire kantine bezat nooit halve centjes. Maar als je twee flesjes nam
en je gaf twee dubbeltjes, kreeg je maar vier centen weerom: de bediende
stoorde zich niet aan protesten, en liep minachtend weg. Tot er een officiele klacht werd ingediend en de militaire autoriteit aan het gedonder
radicaal een eind maakte – door de prij s vast te stellen op acht cent.
Sindsdien wisten de Bosbomers, dat de mogelijkheden in het militaire
leven ongebreideld waren en hadden zich voorgenomen nooit meer er285

gens verwonderd over tg zijn... behalve dan over dingen die redelijk
leken en tOch gebeurden!
0, ze waren al hele soldaten geworden! Ze konden bijvoorbeeld ook
al `verzoekjes' schrijven. Ze wisten, dat je een officier zo maar niet
mocht aanspreken, als je hem wat te vragen had. Die heiligschennis haalden ze al lang niet meer uit. Wanner je de compiescommandant iets te
verzoeken had, dan kocht je een half vel modelpapier, deelde dat netjes in
tweeen, schreef erboven bij welk onderdeel van het Nederlandse leger je
diende en vroeg dan in je waardigheid van landstormplichtige' je cornmandant te spreken, met vermelding van de reden, wel te verstaan. Op
het voorbeeldje dat een baldadige korporaal geschreven had, en dat in de
loods hing, was als reden aangegeven: 'Huwelijk van zijn jongste dochter ...' Ze wisten ook, dat je om de aandacht van een majoor te trekken,
een half, en van een overste een heel vel modelpapier moest offeren. Ze
hadden trouwhartig trachten uitgerekend te krijgen, hoeveel papier je
nodig had voor een verzoek aan de opperbevelhebber van land- en
zeemacht, maar ze waren duizelig geworden van de getallen, en hadden
het opgegeven ... 0, ze begonnen zich werkelijk al heel aardig in de militaire sfeer te bewegen ! Ze waren zelfs al zover, dat ze recht hadden op
verlof. Dagen tevoren hadden ze zich er al over opgewonden. De geruchten over de duur, over het verlenen en het weer intrekken van het
eerste verlof waren niet van de lucht en gaven het leven een ongewone
prikkeling. Voor het eerst in hun militaire loopbaan voelden zij de enorme belangrijkheid van al de vraagstukken, die verband hielden met het
verlof. Hun dagen waren ervan vervuld, 's nachts droomden ze ervan. Ze
schreeuwden luidruclvig hun overtuiging uit, dat ze het zouden krijgen,
maar innerlijk waren zij er lang zo zeker niet van en beefden van angst,
dat het Ales loos gerucht zou blijken, en dat ze de eerste maand zeker nog
geen aanspraak hadden op verlof... gelijk iedereen trouwens wist dat waar
was ... Maar voor de arme ouwe Bosbomers werd een uitzondering gemaakt : zij kregen vervroegd verlof, deze troetelkinderen der overheid
en op een zaterdagmiddag stoven ze juichend de poort uit, als een bende
kinderen, die vakantie hebben gekregen. Ze maakten zotte sprongen,
schreeuwden luidruchtig zonder enige aanleiding, lachten, stompten elkaar, waren uitgelaten blij : ze behoefden niet terug te komen voor
woensdagmorgen ...
Drie yolk dagen vrij ... Het was bijna verschrikkend van heerlijkheid!
Drie dagen niet exerceren! Drie dagen niet lastig gevallen worden met
theoretische vraagstukken over rangen en graden, het beruchte naaizakje,
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de slagpin en het staartstuk... Slapen zolang je wou... Heengaan waar
je wou... Met een burgerpak aan door de stad sjouwen en alle officieren
lekker straal negeren... Het leek een droom... Drie dagen! Zondag ...
Maandag... Dinsdag ... Dinsdagnacht niet te vergeten... daar kwam
geen eind an!
Frank van Weze1 genoot zijn vakantie in een stemming, die hij sinds
zijn kinderjaren niet meer gekend had. Het was zo overstelpend heerlijk
's morgens tegen de dag aan te kijken en er nets militairs in te ontdekken ... Hij sliep lang, boemelde doelloos door het huis, lag lui te lezen op
de divan, schreef 's avonds wat aan zijn allengs berucht wordend 'Dagboek van een landstormman', goedmoedige, olijke dingen, zonder bitterheid, want voor bitterheid was er in zijn bevrijd gemoed geen plaats in
die verrukkelijke, ongekend zalige dagen...
Maar ze gingen toch voorbij, en sneller dan hij voor mogelijk gehouden
had... Hoe bestond het, dat Brie dagen zo bespottelijk snel konden voorbijvliegen ? Hij zat er juist verbouwereerd met zijn vrouw over te delibereren, dinsdagavond tegen halftien, toen er gebeld werd en Frank,
over het balkonnetje kijkend, een soldaat op de stoep zag staan.
`Wat nou ?' zei hij verwonderd, en amicaal riep hij naar beneden : 'Hee
vetlap ! wat mot je?'
Het gezicht van het veldgrauw had hem aanstonds in de sfeer gebracht.
De 'vetlap' keek omhoog, helemaal niet beledigd, en riep terug : 'Ordonnans ! Een bericht van de compiescommandant !'
`Korn bij je!'
Even later kwam hij met een somber gezicht de kamer weer in, een
verfrommeld briefje in zijn hand. Cor was geschrokken, vroeg : `Wat
is-t-er ?'
`Mooie boel!' gromde Frank en voegde er een woord bij, dat hij voor
enige weken nog nooit in huis gezegd had. `Morgen afreizen naar de
officiersopleiding ... Uitgezocht op de laatste avond van je verlof moeten
ze je zo'n heilsbode sturen, de ongelukken!'
`Ze hebben je misschien je verlof niet willen bederven,' veronderstelde
Cor menslievend.
De verontwaardiging onder de uitverkorenen voor de verheven rang van
officier was zeer groot. Ze hadden allemaal op het laatste nippertje bericht ontvangen. Voor lui als Frank was dat niet zo verschrikkelijk : die
pakten hun boeltje en waren gereed. Maar onder de slachtoffers waren
verscheiden mensen, die grote zaken dreven en die door hun onverwacht
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vertrek lelijk in de knoop zaten. Zij gingen aanstonds de compagniescommandant te spreken vragen en protesteerden tegen hun plotseling
vertrek. Waarom hadden ze niet een paar dagen althans tevoren gewaarschuwd kunnen worden ? Ze konden zo niet uit hun zaken weg ! Er was
heel wat te regelen, te bespreken met compagnons en personeel! De
compagniescommandant haalde de schouders op : hij kon het ook niet
helpen, wel? Hij had zijn bevelen en handelde daarnaar. Het was lam,
maar de dienst ging voor in deze belabberde tijden... En zonder veel
praatjes boende hij ze zijn bureau af, en gaf ze de raad, te zorgen, dat ze
gereed waren om de trein van halfelf te halen ...
Tegen tien uur kwam de christelijke schoolmeester, die de enige vrijwillige adspirant-officier was, de secties langs en verzocht de collega's
zich klaar te maken : de compiescommandant had hem opgedragen, de
leiding van de troep te nemen en de afdeling veilig in Harderwijk af te
leveren op het uur dat de reiswijzer aangaf...
Verstomd keken de mannen het kleine, zenuwachtige kereltje aan.
Wat ? Hij zou hun commandant zijn ? Ze fleurden een beetje op door die
dwaasheid, en de gedachte, dat ze hem heel de weg over zouden kunnen
negeren en uitlachen bracht ineens weer een beetje zon in hun gemoed ...
Wat een kakkerlak van een ventje! Ze begonnen alvast met nederig te
zeggen : `Jawel, kap'tein ! Best kap'tein... Zal voor gezorgd worden,
overste, tot uw orders!'
En toen hij dat blijkbaar volstrekt niet aardig vond, knapten ze nog
een beetje meer op en berekenden, dat ze een prettige reis konden hebben, als ze het een ietsje verstandig inpikten ... Het wonder van de massageest had hen weer te pakken, en met verbazingwekkende eensgezindheid, waar ze helemaal geen afspraak voor hoefden te maken, was vastgesteld, dat de vijand voor vandaag die kwiebes van een geleider zou zijn,
en ze zouden hem ongenadig aanpakken!
Er werd een zeer hartelijk afscheid genomen van de meer bevoorrechte
kameraden, die op Entos mochten blijven, in het zalige Amsterdam, dat
hun nooit zo schoon en begeerlijk geleken had als in dit trieste uur van
vertrek. Frank drukte zijn goede vriend de bootwerker stevig de hand, en
zei: Nou, jong, hou je maar goed!'
Ten klap op je snoet, die zeer doet,' rijmde de onverbeterlijke dichter
weemoedig. `Zie maar gauw een paar sterren te krijgen, maat, en wor
dan mijn luitenant... Zellen me-n-een fijn diensje voor mekaar boksen.'
De sergeant en de luitenant kwamen de vertrekkenden ook de hand
drukken en dan marcheerden ze met sombere gezichten het terrein af, de
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kleine commandant met zijn gewichtige bundel paperassen onder zijn
arm naast de voorste vier, een sjouwer met een handwagen vol koffers en
kistjes achter hen am. Een honderd meter buiten de poort bleven ze als bij
ingeving alien tegelijk staan en zochten naar sigaren, pijpen en sigaretten.
De commandant keek ongerust rond en zei vermanend: `D'r mag niet
gerookt worden, mannen. We moeten in de houding naar het station
marcheren.'
Verpletterende blikken overstelpten hen. Niemand sprak een enkel
woord, maar niemand nam ook verder notitie van zijn schuchter bevel.
leder stak de brand in zijn rookvoorwerp en toen zette de troep zich weer
in beweging, op de slungelachtigste manier, die zij bedenken kon. De
aanvoerder keek om zich heen en achter zich, bang, dat er een officier
zou zien, hoe zijn ondergeschikten langs de weg dweilden. Maar er was
niemand te zien, die er op kon loeren hem een douw te bezorgen. De
mannen begonnen onaangename opmerkingen te maken over dienstkloppers en verwaande kwasten, die dachten, dat ze volwassen mannen
als kleine jongens konden behandelen. De onthutste bevelhebber merkte
schuw op, dat ze toch moesten bedenken, dat ze in de houding liepen en
dus niet mochten praten. Honende lachjes waren het povere resultaat van
deze logische opmerkingen. De grote kerels hadden een kinderlijk plezier
in zijn klaarblijkelijke angst, en enkelen begonnen genoeglijk te neurien,
juist hard genoeg om hem te doen vrezen, dat ze aanstonds luidkeels zouden gaan brullen. Hij zag rood van verlegenheid, wist met zijn figuur
geen raad, durfde niet meer laid te bevelen of te d:eigen, en liep kaarsrecht, stram militair, naast het voorste gelid, als had hij de flauwe hoop,
dat zijn Perm voorbeeld de slungelende troep tot beter gedrag zou opvoeren. Maar het was hopeloos mis. Ze grinnikten en wezen hem elkaar
aan, en vroegen beledigende dingen over de staat van zijn verstand, hadden het over kakkerlakken van ventjes, en over kleine kinderen, die op
een grotemanskakhuis gingen zitten en door de bril zakten... Ze raakten
immers al heel aardig thuis in de vocabulaire van het soldatenvolk !
Bij het station gaf de geleider te kennen, dat de mannen naar de bagageloods moesten gaan om voor de koffers en kisten te zorgen. Toen
werd Van der Kamp, een reus uit de sectie, waaruit ook de aanvoerder
stamde, woedend en vroeg op volmaakte ruzietoon: `Zeg, waar zie je ons
voor aan? Ben jij de verantwoordelijke leider van de reis, ja of nee? Jij
hebt te zorgen, dat wij en onze bagage veilig in Harderwijk komen, snap
je? Dat staat in je reisbevel of hoe dat ding anders heet. En wij hebben
enkel maar te reizen onder jouw opzicht. Jij zorgt voor de bagage en wij
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gaan 'et bier in de wachtkamer proeven. Je hebt nog een kwartier om het
zaakje voor elkaar te brengen. Ga mee, jongens... hij speelt 'et wel klaar.'
De leider protesteerde zwakjes, maar niemand luisterde naar hem.
Rustig en een van zin stapten ze weg, het station binnen en lieten hem
alleen met de stapel bagage. Misschien vloekte hij inwendig, hoewel dat
tegen zijn beginselen en aard was, maar hij durfde de verantwoordelijkheid niet aan en verdween mopperend in de bagageloods, terwijl de an-.
deren meesmuilend in de wachtkamer bij elkaar zaten en op zijn gezondheid dronken ...
Op hun gemak slungelden zij het perron op, trokken de onwelwillende
aandacht van een paar jonge officiertjes, maar hun onverschillig uiterlijk
was van dien aard, dat de gechoqueerde jongelieden het raadzaam oordeelden, maar liever een andere kant op te kijken. Zonder te wachten op
hun bevelliebber zochten ze een coupe en klommen erin. Een soldenier,
die van verlof terugkwam, kroop bij hen en vroeg aanstonds waar ze
naar toe moesten met hun hele zwikkie bij zich. Zij lichtten hem kameraadschappelijk in en de man had eerlijk met hen te doen. En toen hij
hoorde, dat ze wachtten op hun commandant en hoe ze die aan het werk
gezet hadden, wreef hij zich de handen, spuwde een lange straal pruimesap over het perron en toonde zich in alle opzichten tevreden met hun
mannelijk gedrag ...
Even voor de tijd van vertrekken kwam de kleine aanvoerder met zijn
onafscheidelijke papieren zwetend en blazend aanhollen, keek schichtig
overal rond naar zijn troep en sprong haastig hun, coupe binnen, toen hij
hen ten slotte ontdekt had. De vreemde eend sprong in de houding, salueerde en zei beleefd: lk heb hier ook maar een zacht bankje opgezocht,
commandant, met uw verlof. Kan ik tot Amersfoort meereizen assieblief?'
De geplaagde commandant gaf hem geen asem, viel uitgeput op de
bank en bromde onvriendelijke woorden, terwijl hij het zweet van zijn
gezicht wiste. De adspirant-officieren begonnen hem dadelijk achterdochtig en zonder enige beleefdheid naar zijn daden in de bagageloods
te vragen : of ie gezorgd had, dat alles meekwam ? Want ze waren niet
van plan om met zich te laten sollen! As je commandant was, dan had je
de verantwoordelijkheid, en hij moest niet denken, dat het een lolletje
was... Vermoeid wuifde de aangeblafte met de hand; 't was allemaal in
orde.
`0,' zeien ze, met nog een beetje wraakzuchtige intonatie, `o, da's maar
goed ook ...'
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De commandant zuchtte, en de verlofganger zei.raadselachtig: la, 't
valt niet mee om boven je hoofd te witten met een tandenborstel, en dan
te zorgen, dat je de spetten niet in je ogen krijgt.'
Toen ze eindelijk in Harderwijk aankwamen, was het al ver in de middag en onbarmhartig heet. Hun tong lag verdroogd in hun mond, en zij
waren hongerig en moe.
Buiten drong de commandant erop aan, dat zij in het gelid gingen
staan: de kazerne, waar ze moesten zijn, was vlakbij en ze werden met
deze trein verwacht ... natuurlijk zou er naar hen uitgekeken worden...
en ze moesten dus netjes, militairement de poort binnenmarcheren...
Zijn stem klonk overredend en een beetje angstig. De mannen hesen hun
uitrusting om, gooiden het geweer aan de schouder en gingen tot zijn
verbazing gewillig in 't gelid staan. Maar ze keken om zich heen en een
gefluister ging door de troep, dat de commandant volstrekt niet aanstond.
En daarom commandeerde hij haastig : `Geeft ... acht!'
Wonder boven wonder sloegen ze klakkend de hielen tegeneen en
stonden stram in de houding. Het gelaat van de commandant klaarde op.
Hij voelde zich zekerder van zijn zaak en keek met enige trots naar zijn
goed gedisciplineerd troepje. Scherp klonk zijn volgend bevel: 'Met
vieren, rechts uit de flank... mars!'
De mannen knikten welwillend: het was een heel aardig commando!
Aileen strookte het niet met hun bedoelingen, en tot hun spijt konden
zij er dan ook niet aan voldoen. Met ferme pas marcheerden zij recht voor
zich uit, zonder te letten op de heftige protesten van hun bevelhebber, en
achter elkaar verdwenen zij in de herberg aan de overkant... Verbij sterd
over deze nieuwe ramp liep de zenuwachtige geleider achter hen aan,
trachtte hen te overreden, weer naar buiten te gaan : ze moesten toch bedenken, dat ze verwacht werden... met deze trein... het stond in de papieren ... hij kreeg er de last mee... hij zou rapporteren, dat ze niet gewild
hadden... dat het zijn schuld niet was ... Maar hij kreeg hen enkel tot een
honend gelach en de opmerking, dat een beveihebber altijd en voor alles
aansprakelijk gesteld werd... Zij waren onverantwoordelijke pionnen en
hij was de hand, die het spel bestuurde ... Als het misliep, moest hij maar
zien, hoe hij zich eruit draaide... Zij hadden honger en dorst. Zij moesten
eten en drinken. Zij konden het niet helpen, dat hij hen niet behoorlijk
van voedsel en drank voorzag, en tegen zijn voortdurende protesten in
begonnen ze een heftig debat over de vraag, of ze soms hun eigen vertering hier moesten betalen? Hij was toch zeker de aanvoerder, en ook
aansprakelijk voor de menage? Het zweet brak de arme, geplaagde corn291

mandant uit. Maar hoe hij vroeg, smeekte en dreigde, de landstormers
bleven onvermurwbaar, bestelden koffie en broodjes, aten en dronken in
alle gemoedsrust, namen nog een potje bier voor de goede spijsvertering
en rookten behaaglijk een sigaartje voor de gezelligheid. En het was meer
dan een uur na de aankomst van de trein, dat ze zich bereid voelden om
hun geleider naar de kazerne te volgen.
Met bevend hart liet deze hen op het voorterrein staan en ging op zoek
naar iemand, die hem zou kunnen zeggen, waar hij zijn mensen moest
afleveren. Hij sprak eerst een korporaal, toen een sergeant beleefd aan,
maar beide hoogwaardigheidsbekleders haalden hun schouders op, keken
even naar de troep adspirant-officieren, die op hun geweren leunend onverschillig wachtten, wat er gebeuren zou, en gingen onbewogen huns
weegs. Eindelijk doemde er een officier op uit een der gangen van het
nieuwe en zeer onherbergzaam lijkende gebouw, en na enige aarzeling
stapte de commandant resoluut op hem toe, sloeg ferm de hakken tegen
elkaar en vroeg hem inlichtingen. De luitenant dacht even na, wees op
een deur en zei wat, waarop de geleider de deur binnenging en er na vijf
minuten weer uit kwam : zonder papieren, maar met een beduusd gezicht.
'Wel ?' riepen de wachtenden. Waren we veel te laat ?'
`Daar hebben ze niks van gezegd... D'r was een sergeant-majoor ... die
heeft de papieren ingenomen ... We moesten maar zien, dat we een
slaapplaats vonden voor vannacht, zei ie, boven in gebouw A ... D'r was
niet op ons gerekend met de menage ...'
Natuurlijk vied' hoonden de aangekomenen. `Stel je voor, dat er es
wel op gerekend was! Nou? En wat moeten we nou? Op een houtje
bijten tot morgenochtend soms ?'
De commandant stond er verlegen bij. Hij wist ook niet, wat er gebeuren moest ...
`Ga dan terug !' brieste woedend een der misdeelden. `Ga ze vragen of
we op rijkskosten in de stad mogen eten vandaag ! Vooruit ! Jij bent toch
commandant !'
Maar de commandant vond, dat het nou welletjes was. Hij draaide zich
om en ging het gebouw A binnen om te zoeken naar een slaapplaats. En
de overigen volgden hem, hevig schimpend, om hetzelfde te doen. De
Amsterdammers bleken de eerstaangekomenen van de adspiranten. Een
corveeer-karnerwacht lichtte hen in, dat ze idioot vroeg waren: ze hadden
evengoed vannacht kunnen komen, want niemand rekende erop, dat ze
hier al zo vroeg zouen komen aanzetten. Toen vervloekten ze hun ge292

leider tot in de de diepste diepten der hel, en zijn opmerking, dat hij dat
toch 66k niet geweten had, maakte volstrekt geen indruk op hun verstokte gemoederen. Ze smeten hun rommeltje neer op de kribben,
vroegen de corveeer er een oogje op te houden, beloofden hem een fooi
en vroegen hem bijzonderheden over het leven bier in dit vervloekte
oord.
De man bleek zeer welwillend. Hij vertelde, dat het hier een reuzerotzooi was. Het eten deugde geen lazerij. De compiescommandant was
gek, en de ene luitenant, die over hen zou bevelen, was de gruwelijkste
beul, die ooit geleefd had. De sergeants waren allemaal dure sokken,
maar overigens redelijke wezens. De dienst was onmenselijk zwaar en
stinkend vervelend. Ze hadden zeven maanden de tijd om sergeant te
worden. De heren van de opleiding hoefden geen kamerwacht te spelen ; dat deed hij met een stelletje kameraads : afgekeurden voor de velddienst. Als de heren iemand nodig hadden om hun schoenen en uitrusting
te poetsen, hield.hij zich aanbevolen : voor een gulden in de week waren
ze overal af. En de heren van de opleiding huurden altijd karner 3 in de
stad om er 's avonds te zitten. Maar als ze er een hebben wouen, moesten
ze gauw zijn, want er was geweldig gebrek aan kamers ... Ze konden nou
meteen wel gaan : niemand was verder op hun aan-wezigheid hier gesteld.
Morgenochtend begon de dienst pas ...
Met deze weinig aanmoedigende inlichtingen slenterden de adspiranten de kazerne uit, de weg naar de stad op. Frank van Wezel liep met zijn
sectiegenoten, de tandarts Mertens en de student Kent, en ze besloten te
proberen met z'n drieen een kamer te huren... Het viel niet mee : er
waren maar weinig kamers meer vrij en de mensen, misbruik makend
van de militaire overstroming, vroegen fantastische prijzen. Maar eindelijk gaf een verhuurster, die geen kamer over had, hun het adres van een
kennis, die nog nooit verhuurd had, maar misschien nu wel een kamer
wou afstaan. Ze liepen er haastig heen en een half uur later hadden zij een
kamer gehuurd, die er gezellig uit zag en waar ze hun vrije tijd zouden
kunnen doorbrengen. Een thuis na de dienst. De juffrouw was heel vriendelijk, een beetje timide tegenover de drie -vreemde soldaten, die gauw
officieren zouden zijn. Ze begonnen met thee te drinken in hun nieuwe
domein, en wandelden daarna nog even door het stadje, dat opgepropt
vol leek met soldaten en Belgische geinterneerden van alle rangen. Ze
wandelden langs de Zuiderzee en vonden eensgezind, dat 'et niet haalde
bij de Zuiderzee, zoals die zich bij Amsterdam vertoonde ... Amsterdam.
Daarginder ergens naar het noordwesten moest het liggen. Amsterdam ...
293

De naam liet zich zo gemakkelijk uitspreken, en toch was het iets als uit
een sprookje, iets uit een ander leven, uit een ver verleden uit een
drown... iets van fantastische schoonheid en heerlijkheid... Amsterdam,
zalig oord... Waren ze er vanmorgen nog geweest,? Ondenkbaar ! Mismoedig slenterden ze terug naar de kazerne, en vonden daar hun lotgenoten, heftig scheldend op Harderwijk, lofzangen zingend op Amsterdam, die heerlijke onvergelijkelijke stad, het puikje van alle steden, de
enige stad in Holland, waard om genoemd te worden. Zelfs de schoolmeester, die hen die dag aangevoerd had, zong verlegen mee in het koor
en de anderen keken hem goedig aan : ze hadden hem alweer vergeven,
dat ze hem onderweg zo gruwelijk genegerd hadden... Och, wat waren
ze kinderlijk ongelukkig!
Er waren nieuwe groepen gekomen: grenadiers en jagers uit Den
Haag, die er niet half zo genoeghjk en joviaal uit zagen als de Amsterdammers. Ze zaten keurig in hun uniformen genaaid. Velen droegen
buitensporige ballonbroeken en sterk getailleerde, fijn laken tunieken, die
in hoge mate de verontwaardiging der Amsterdammers opwekten. Ze
zwoeren, dat ze alles in het werk zouden stellen om bij elkaar te blijven,
niet gemengd te worden onder die verwijfde knullen, die buitenmodel
uniformen droegen, net of ze liefhebberij in de dienst hadden... de windhappers
IV / OFFICIERSSCHOOL
Het waren maar beroerde dagen, die eerste tijd op de officiersschool in
Harderwijk. Het hele, reeds vertrouwd geworden aanzicht van het militaire leven was hopeloos anders geworden. Hier was geen sprake meer
van gemoedelijkheid, van een zekere welwillendheid, een uitzonderlijk
tegemoetkomen aan de nood der oude landstormers. En daar waren zij op
Entos zozeer aan gewend geraakt, dat zij triest verwonderd stonden
tegenover de wrede eisen van het streng militaire leven. Ze moesten precies vijf uur 's morgens uit de wol. Dan zich wassen in het algemene,
kil-natte waslokaal. Om zes uur werd het ontbijt gebracht: soep en voor
ieder twee sneden bruin brood. 0, die soep Soep, 's morgens om zes
uur! Dat was om te beginnen al een heel wonderlijke gewaarwording.
Maar het wonderlijkst leek het hun toch, dat dit zonderlinge brouwsel
soep genoemd wenste te worden! Er waren nog wat Amsterdammers
bijgekomen uit andere depots, en zij hadden zich bijeen weten te houden
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in een kamer, aangevuld met enkele Alkmaarders, een Haarlemmer,
een Zeeuw en een hoofd van een school uit Brabant. De vreemden werden geduld, goedig elf een beetje uit de hoogte, maar ze hadden niet veel
te vertellen, en als er over Amsterdam gesproken werd, verwachtte men,
dat zij bescheiden zouden zwijgen. Het was de kamer van de Amsterdammers, en die eisten eerbied voor het verblijf van de verhevenste burgers, waarop Nederland zich mocht beroemen ...
De dienst begon om zeven uur. Met een half uur lichaamsoefeningen.
Dat waren zeer geraffineerde oefeningen, erop berekend om alle spieren
van het lichaam een hevige beurt te geven, snel achtereen, deugdelijk en
grondig. Het bleek, dat in soldatentaal deze bezigheid heette `de kerels
een poot uitrukken'. Het waren vermoedelijk zeer gezonde oefeningen,
maar ze waren beestig vermoeiend en werden besloten met een looppasje
het hele voorterrein van de kazerne rond.
Om acht uur vingen de verdere oefeningen aan : exercities met en
zonder geweer, aanslagen maken, bajonetvechten, afgewisseld met hartverheffende theorielessen over het 'Reglement Infanterie I', de velddienst,
de garnizoens- en de inwendige dienst, het seinen met vlaggen en armen,
en alle verdere belangwekkende zaken, die aanstaande officieren in de
puntjes moeten kennen. Ze kregen een stapel in glimmend zwart linnen
gebonden boekjes, waar al deze onderscheiden krijgskundige wetenschappen grondig in behandeld werden en men verzocht hun, die 's avonds
in hun vrije uren degelijk te bestuderen. Het was een zeer gemengd gezelschap, dat door de toevalligheden der wetgeving bij elkaar gekomen
was : advocaten, ingenieurs, stuurlieden, studenten, die wat laat waren
met hun promotie, schilders, letterkundigen, musici, een doctor in de
kunstgeschiedenis, onderwijzers, kantoormensen, handelslui, een bankdirecteur, een toneelspeler en nog wat anderen uit intellectuele beroepen.
Maar ze droegen alien het grauwe werkpakje en als ze bijeenzaten op de
banken voor een of andere theorieles, leken ze meer op tuchthuisboeven
dan op iets anders. En dat voerde dan sours tot zonderlinge conflicten .. .
De luitenant ... 0, die luitenant van de Amsterdammers!
Hij was een piepjonge luitenant, zo van Kampen gekomen. Alles aan
hem blonk nog van nieuwheid. Hij had het gezicht van een onbeduidende
baby, maar de ziel van een grimmige ijzervreter, en al het militaire vereerde hij met vurig brandende devotie. Zichzelf vergat hij bij deze eredienst niet. Men vertelde, dat hij zelfs sterren droeg op de kraag van zijn
pyjama, en dat hij ging slapen met zijn sabel omgegespt. Hij had waterige
blauwe ogen en een roze gezicht zonder een spoor van een knevel, en
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dat was een van de wormen, die knaagden aan zijn mannenhart. Hij was
geboren voor held en had het uiterlijk van een argeloze kleine jongen.
Maar daartegenover kende hij dan ook alle knepen en streken, waarmee
men zichzelfgehaat en de soldaten het leven ondraaglijk maakt. Hij zag er
altijd uit of ie zo uit de Winkel kwam, spiksplinternieuw, glimmend en
schitterend van top tot teen, en de Amsterdammers vonden hem onverdraaglijk. En de tweede dag gaf hij hun al een lesje in militaire opvatting
en de kennis van zijn karakter, dat vrijwel afdoende was.
Hij gaf theorie over de krijgsdienst te velde. Hij deed dat op zijn gewone manier : de mannen zaten op lage banken in de ene helft van de
chambree, hijzelf liep heen en weer, met zijn kepi op, bij elke stap kletterend met zijn sabel op de stenen doorloop, pratend met scherpe kraakstem, het hoofd gewend naar de kamerhelft, waar de nietswaardige rekruten ... niet zaten. En hij vertelde iets over de behandeling van vijandelijke gewonden...
Toen verhief een der rekruten zijn stem en interrumpeerde : 'Nee luit',
dat mag niet!'
Aileen iemand, die het genus kent, kan zich flauwtjes voorstellen, wat
er bij die interruptie omging in het gemoed van luitenant Laagboom.
Hij werd een beetje bleek, bleefstaan, wendde het gelaat naar de rekruten,
en vroeg meer dood dan levend: `Wie zei daar wat ?'
De man, die geinterrumpeerd had, een reus van een vent uit het noorden, stond op en antwoordde: `Ik, luit'.'
De luitenant verbeet zijn gevoelens zo goed en kwaad als het ging, en
vroeg: `Wat zei je ook weer?'
`Ik zei, luit', dat wat u zei, niet mocht.'
`Niet mocht ? Niet mocht ? Wat weet jij daarvan?'
"t Is in strijd met het volkenrecht, luit'.'
De luitenant werd nog een nuance bleker. Daarop zwol plotseling zijn
zuigelingengezicht in donkerrood aan, en hij blafte : 'Het volkenrecht ?
Wat wou jij mij vertellen van het volkenrecht? Ik heb aan de krijgsschool een speciale studie gemaakt van het volkenrecht.'
Nu had de onaanzienlijke rekruut, verpletterd, behoren te zwijgen. Dat
had althans luitenant Laagboom verwacht. De rekruut nochtans, antwoordde met vlakke stem: `Ik heb de laatste vijfjaar niet veel anders gedaan dan een speciale studie maken van het volkenrecht, luit'.'
De luitenant vond dat blijkbaar nogal zonderling en ongeloofwaardig.
De andere rekruten zwegen en keken uiterst belangstellend toe. Het
conflict had hun voile goedkeuring.
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Na een korte pauze vroeg de luitenant : Wat ben jij in 't burgerleven?'
`Ik ben advocaat en procureur, luit' !' deelde de rekruut bescheiden mee.
Er was een lichte vreugde te constateren onder de landstormers. Heimelijk gegrinnik voer door de rijen. Er werden handen gewreven en
sommigen kregen een hinderlijke hoestbui. Ten overvloede voegde de
advocaat en procureur er nog aan toe: `Wat u zei, is in lijnrechte strijd
met artikel zoveel van de Berner Conventie, luit'.'
Er kwamen zachtzinnige uitroepjes : 'Hoe is 't mogelijk ?'
`Brutaliteit van die Berner kerels!'
De luitenant stompte met zijn sabel op de onschuldige vloer en brulde :
`State!'
Het scheen, dat iemand nog iets op het hart had.
`Kiezen op mekaar, godverdomme !'
De kiezen zaten en bleven op mekaar. De luitenant keek aanmatigend
de klas rond. Iedereen brandde van nieuwsgierigheid, wat hij nu nog te
vertellen zou hebben. Het was trouwens heel eenvoudig. Hij zei : `Kijk es,
man ... jij bent de rekruut en ik ben de luitenant... Dat geeft de verhouding voldoende aan. As ik zeg dat iets zus of zo is, dan kan je dat gerust
op mijn gezag aannemen. Begrepen?'
la, maar, luit' ...' begon de verbijsterde advocaat.
`Niks te jamaren ! dank je!'
Dank je... Dat betekende : zitten en kiezen op mekaar ...
Frank van Wezel had veel schik in de kleine luitenant.
Frank schreef weemoedige dagboekblaadjes, vol komische weeklachten over het verloren paradijs op Entos, vol lofzangen op het onvergelijkelijk heerlijke leven, dat de jongens van Entos leidden en waaruit zij,
arme intellectuelen, verbannen waren.
Het eten was uitermate slecht. Vaak zo slecht, dat velen het maar
lieten staan, zich haastig kleedden en in de stad wat gingen eten. Liefst
in de Belgische keuken, door een weelderige Vlaamse dame en haar
schrale mannetje gehouden : daar was het goedkoop, smakelijk en je
hoefde er geen bonnetjes in te leveren voor de levensmiddelen, die je er
verwerkte. En 's avonds zaten ze op hun kamers in de stad, dachten aan
de avonden in Amsterdam, aan hun gezinnen thuis, die nu ook alleen
zaten en vervloekten de gore uitvinding, die soldaten maakte van gewone, volstrekt niet krijgszuchtige burgers.
Als een durende en dodelijke verveling gingen de zomerdagen over
hen heen. De eerste paar weken moesten ze de rekrutenschool weer door,
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want naar de strenge begrippen van de luitenant Laagboom, deugde geen
enkele van hun bewegingen ook maar voor een geringe portie. Zelfs het
in de houding springen en op de plaats rust gaan staan, bleken ze volstrekt
niet te beheersen. Een merkwaardige zenuwachtig sergeantje kreeg de
speciale opdracht hun in te prenten, hoe naar de eisen der hoge kunst deze
schijnbaar eenvoudige bewegingen moesten worden uitgevoerd. Het
werd een benauwd half uurtje. Voor de sergeant, omdat hij twintigmaal
met even gering resultaat hetzelfde moest zeggen en laten doen; voor de
landstormers, omdat zij niet hardop mochten lachen en duizend methoden
moesten zoeken om het net nog even fout te doen. De sergeant bleef
om de tien tellen beweren, dat er `geen fluit' van deugde, en commandeerde dan onveranderlijk : 'Herstel"...'
Toen het halfuur om was, bleken de raadselen van het: `Geeft ... acht !'
en 'Op de plaats rust !' nog volkomen onopgelost. Maar de kazerne had
een paar nieuwe gevleugelde woorden erbij gewonnen... Op de meest
verwarrende momenten klonk onverbiddelijk, van de een of andere
zij de het woord : 'Herstel !' En het leek onmogelijk, dat een enkel woord
op zoveel gevallen van toepassing kon zijn ... Evenals het aantal dingen,
waar `geen fluit' van deugde, welhaast ongelimiteerd bleek ... Een mens
moet zich toch ergens mee amuseren!
En elke dag werd de tirannie van de luitenant Laagboom onverdraaglijker, zijn arrogant optreden tergender en de weerzin van ook de kalmsten onder de adspirant-officieren heftiger. Overal viel hij over. Altijd
had hij aanmerkingen op het tenue van de een of ander. Iedere loszittende
knoop was hem een gerede aanleiding om uit te varen op de wijze van
een onverstandige vader tegen zijn driejarige zoon. De handen werden
nooit precies hoog genoeg aan de geweerriem gehouden. Zijn kraaiende
jongensstem werd een onverdraaglijke kwelling voor de vermoeid rakende landstormers, die hem een plaag vonden, en hem haatten van zijn
keurige puttees tot zijn gepommadeerde peenhaar. Als er geoefend was
van zeven uur 's morgens tot een uur of elf, afwisselend exerceren, bajonetvechten, aanslagen met het geweer, begonnen de slecht gevoede
mannen vermoeid te raken en regende het aanmerkingen van de rondrennende luitenant, die van groep tot groep ging en overal uiting gaf aan
zijn mening, dat er op heel de wereld geen lamlendiger troep beroerlingen
bestond dan het zonderlinge zootje stoethaspels, dat men hem op de hals
geschoven had. Hij kreeg de bijnaam van 'het haantje'. Hij werd een obsessie voor de rampzalige aanstaande officieren en hij lei hun tergend uit,
dat al werden ze zijn gelijke in rang, zij altijd longer zouden-blijven dan
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hij, omdat in dienst alleen de jaren meetellen, die in een zekere rang gediend zijn: een officier wordt geboren op de dag, dat men hem beedigt
Toen verbaasde niemand zich meer over zijn baby-gezicht en hij veranderde van bijnaam: men noemde hem 'de zuigeling', 'de melkmuil',
`het gesterde wiegekind'. Ten slotte bleef het bepaald op 'Het Kind'. En
het Kind werd elke dag onverdraaglijker.
De eerste keer, dat ze buiten het hek mochten, waren ze in werkkleding
met wijde slobberbroeken. Ze kwamen voor een Lange landweg, die een
dikke laag koolas als dek had, zwart verpulverd, mul door de langdurige
droogte. Een sergeant weer het -wiegekind op de ongewenstheid van deze
weg. Het Kind werd woest : elke weg was goed voor soldaten ; als de
vijand ze met de bajonet achter hun kont zat zouen ze zich 66k niet in
hun vlucht laten ophouden door een beetje koolstof. Met een krakerig
commando dirigeerde hij de troep het zwarte weggetje in... De gevolgen
waren onbeschrijfelijk ... Het was heet. De manschappen zweetten aanzienlijk. De zware schoenen joegen wolken van zwart poeier omhoog.
De gezichten werden met elke stap groezeliger. Ze kregen min of meer
het land en sloften kwaadaardig. De wolken stof werden dikker. De troep
marcheerde in een zwarte mist. Ze niesden, hoestten en vloekten onbetamelijk. Ze leken ietWat mislukte negers eer ze het weggetje uit waren.
Het wit van hun ogen en tanden glinsterde vals in de zwarte tronies. Ze
spuwden zwarte klodders in het stof, ze snoten zwart, niesden stralen
zwart stof weg. Hun ziel en hart werden zwart, ze vervloekten de hele
wereld in de zwartst denkbare termen. Het Kind liep voor de troep uit en
bleef blank-en-roze. De troep slofte, zweette, werd onherkenbaar veil en
kankerde luidruchtig
Toen ze het hek in marcheerden, lachte de kazerne zich tranen om de
zwarte bakkesen, waar blanke zweetstreepjes over liepen. Maar de licht
bestoven luit' lachte niet... Had ie tenminste nog maar gelichen! Dan
hadden de landstormers kunnen denken, dat ie een grap met hen had uitgehaald, en vermoedelijk zouden ze meegebruld hebben, omdat de mop
onmiskenbaar geslaagd was. Maar hij lachte niet. Hij was dodelijk ernstig.
Het was een serieuze oefening geweest. Streng, stram en ernstig liet hij
hen inrukken ... En dat konden ze hem onmogelijk vergeven
Toen ze zich verkleedden, bleek de ramp in voile omvang. Hun onderkleren waren even roetzwart als hun handen en gezichten. Hun hele
lijf was overdekt met een laag zwart kolenstof. Ze vochten om een plaats
in het washok, waar ze naakt, als pas uit de hel ontsnapte duivels rondsprongen, elkaar wegboksten van de kraantjes, vloekten als wilden, en
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ploeterden als bezetenen om weer blank te worden. En eerst langzamerhand vermochten ze het humoristische van het geval in te zien. Maar toen
waren ze nog dubbel woedend op het Kind, dat deze komische ramp zonder enige humoristische bijgedachte had aangericht ... En er werd besloten, dat de troep gewroken moest worden, dat er verzet moest komen
tegen de tirannie van deze onuitstaanbare jeugdige kwast. Hij moest een
zwakke plek hebben en daarop zou de aanval gericht worden ...
Luitenant Laagbooms zwakke plek was zijn waan van onkwetsbaarheid. Zijn onmogelijke voorstelling van de onbegrensdheid der officierlijke macht en bevoegdheid. En de innerlijke ruwheid, die deze jongeman-met-het-kindergezicht kenmerkte werd dan de strop, waaraan hij
met eigen hulp werd opgehangen.
Ze waren bijna een maand in Harderwijk en het vooruitzicht, dat ze
spoedig met enkele dagen verlof naar huis zouden gaan, had de stemming
beinvloed. Maar de vermoeienis van de lange ochtenden ingespannen
werken onder de grimmige controle van het Kind werd er niet minder
om. En hij bleef het voile pond eisen, als een Shylock-in-zakformaat.
Hij werd met de dag arroganter en brutaler. Hij werd zelfs handtastelijk,
greep de slap werkende, oververmoeide mannen bij de arm en duwde
hun de geweerkolf onzacht in de schouderholte bij het `aanslagen-maken'.
Frank van Wezel en zijn nieuwe vriend Feber grinnikten tegen elkaar :
daar lag de kans!
Feber was een kleine, bolronde stuurman van de grote vaart, een buitengewoon schrander kereltje, maar die een gezicht kon trekken, zo dom
als de domste boerenrekruut, wie het laatste gras nog niet tussen z'n
kiezen was weggemaaid. Hij had een anekdotisch talent, dat voor dat van
Frank van Wezel niet onderdeed en ze hadden mekaar spoedig ontdekt en
vriendschap gesloten. Ze bespraken het geval van de handtastelijkheden
en waren het erover eens, dat ze daarmee het Kind een loer konden
draaien. Ze stookten de anderen op, maar die waren al moedeloos geworden, haalden de schouders op en meenden, dat er immers toch niets
aan te doen was ... Dus besloten de twee belhamels, dat zij zelf handelend
moesten optreden ...
Ze werkten ellendig slap. Maar het Kind merkte het niet voldoende op.
Ze kregen wel eens een grauw en een snauw, maar daarmee konden ze
niet volstaan. Hij moest Termer tegen hen optreden ...
Het was de laatste dag voor het verlof, een vrijdag. Zaterdagsmorgens
zouden ze met de eerste trein naar huis reizen. De kerels zaten vol fool.
Maar Frank en Feber loerden niet minder hardnekkig op het Kind.
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Tegen elf uur liet Feber, die de zaak wou forceren, kletterend z'n geweer
uit de handen vallen. Uit de verte krijste de luit' van woede. De sergeant
echode een beetje. Feber zei rustig : 'Die spuit wordt me te zwaar, sergeant. Op dat beetje morgeneten kan ik zo lang en zo hard niet werken.
1k leg 'et driekwart of van de honger.'
"k Zal 'et even rapporteren,' antwoordde laconiek de goedige onderofficier en stapte op de naderbijkomende Zuigeling toe.
Hij vertelde, waarover Feber geklaagd had en met luide stem, triomfantelijk, gilde het Kind over het terrein : laat de kerels doorsjouwen!
As ze d'r bij neerbliksemen, kunnen we altijd nog zien!'
Dit staaltje van mannentaal verkwikte zijn hart. Zijn aanminnig melkbaardegezicht straalde van onverholen trots op zijn flinkheid. De
mannen mopperden. Feber mompelde : Val zelf dood, mispruim !' Dat
scheldwoord deed hem zichtbaar goed, maar hij slaagde erin zo beroerde
aanslagen te maken, dat de luitenant al dichterbij kwam, telkens blaffend
in steeds scheller toonaard. Feber bleef onverstoorbaar en hanselde met
zijn geweer of 'et een slappe vaatdoek was. Tot eindelijk het Kind, ten
einde raad, op hem afstoof, briesend van woede hem bij de arm pakte en
hem het geweer stevig tegen de schouder stiet. `Zo mot je, verdomme,
die kolf in je schouer gooien, kerel!' Frank bewonderde het pijnvertrokken gezicht van zijn voile vriend, maar nog meer devolmaakte waardigheid, waarmee hij allereerbiedigst zei : 'Mag ik u beleefd verzoeken, luit',
met uw handen van mijn lijf te blijven ?'
Hij had het luid gezegd en alle hoofden keerden zich vol belangstelling
naar het tweetal. Het Kind werd bleek van schrik om zoveel ongehoorde
brutaliteit. Hij hakkelde van woede : 'W-w-wat! ?'
En Feber antwoordde ijzig kalm: 'LT weet heel goed, dat u niet handtastelijk mag zijn, luit'.'
Het Kind werd weer rood. Snerpend, met van drift overslaande stem,
krijste hij : Wat wou jij me, godverdomme, aanmerkingen maken ?'
`En ik verzoek u beleefd,' lijsde Feber, steeds kalmer, `me niet uit te
vloeken, want dat hoefik van u ook niet te verdragen.'
Het Kind stampvoette. Zo iets had hij nog nooit meegemaakt. Hees van
razernij beet hij zijn mindere toe, zijn vlammend gezicht vlak bij dat van
de onverstoorbare : `Wat wou jij daarmee zeggen, vent?' En Feber antwoordde zonder aarzelen of haperen: 'Ik zal me over u beklagen, luit' !'
En nog verging de wereld niet!!
Het Kind hapte naar lucht. Het duurde een halve, maar eindeloos
schijnende minuut, eer hij kracht genoeg gevonden had om te bulderen:
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`Dan onmiddellijk! Kom direct mee naar de compagniescommandant.'
`Graag, luit',' zei rustig de rekruut en achter de luitenant aan ging hij
kalm het terrein over naar de gebouwen. Hoopvol keek de hele troep de
verdwijnenden achterna : wie van de twee zou de douw krij gen ? Feber
natuurlijk! Ze hadden het wel nog niet zo heel ver gebracht in de militaire wetenschappen, maar dat meenden ze toch te mogen concluderen.
De rekruut Feber tegenover de gekke Kles en het Kind? Dat was geen
portuur ...
Op het compagniesbureau deed luitenant Laagboom een opgewonden
verhaal van brutaliteit, insubordinatie en ongelofelijke lapswanzerij, een
en ander bedreven door de kleine, dikke aterling, die er rustig en met een
aanmerkelijk stomme snuit bij stond, keurig in de houding. De compagniescommandant wreef z'n lange news en keek verbazend ernstig. Toen
het Kind zich buiten adem geraasd had, vroeg Kles met een onheilspellend gezicht : 'En wat heb je daarop te zeggen, Feber?' En Feber antwoordde in alle gemoedsrust : `Dat zou allemaal heel aardig zijn, luit',
as 'et niet van a tot z gelogen was.'
Het hele bureau viel vol ontzetting. Het Kind verbleekte, de compagniescommandant vloog met een schok rechtop in z'n stoel, de majoor viel
bijna flauw van schrik, de ordonnans kreeg een verdachte hoestbui. Toen
hervond Kles zijn stem en vroeg scherp : `Weet je wel, wat je zegt, man ?'
En Feber sprak vol dreigende waardigheid : 'As ik gewoon was er zo
maar wat uit te Happen, zou ik as eerste stuurman te dikwijls moeilijkheden hebben, luit' ...'
De compagniescommandant keek nadenkend van Feber naar Laagboom. De vermelding van zijn rang aan boord was geen onhandige zet
van de kleine man met zijn aartsdom gezicht. 't Waren ten slotte geen
boerenjongens, met wie ie hier te doen had... Langzaam zei hij : `Geef
jij me jouw lezing van het geval es.'
Feber gaf zijn lezing. Vertelde kalm, dat hij inderdaad niet voorbeeldig
werkte, maar gaf de schuld aan de onvoldoende morgenvoeding, de
lange werktijd en het strenge systeem. Hij beklaagde zich over luitenant
Laagboom, die hem hardhandig had beetgepakt en hem de kolf van het
geweer tegen zijn schouder gestompt had, zodat het nog pijn deed -,. hij
beklaagde zich nogmaals omdat de luitenant hem ruw had uitgevloekt,
toen hij hem beleefd had gevraagd, zijn handen thuis te houden.
Luitenant Kles' gezicht werd steeds nadenkender ... Hij was binnenkort
aan de beurt om kapitein te worden ... Zocht die onverstoorbare kleine
idioot een `zaakje' misschien ?
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Aarzelend zei hij : Wees voorzichtig, man ... Ik kan de zaak laten
onderzoeken ...'
`Ik vraag niet beter,' antwoordde Feber. `Ik wil u alleen zeggen, dat ik
'et beetje recht, dat ik als soldaat heb, zal verdedigen, desnoods tot de
krijgsraad toe. Geen een officier zal mij mishandelen of uitvloeken, zolang
hem dat niet reglementair wordt toegestaan ...'
Dat was een bedreiging. Het gezicht van de compagniescommand.ant
werd bijna menselijk. Hij dacht sterk aan zijn promotie, nu, en vriendelijk
vertelde hij : 'Niemand denkt eraan, je in je rechten te beknotten, soldaat.
Ik zal de zaak dadelijk onderzoeken ... Ordollnans, ga naar de afdeling
van luitenant Laagboom en breng de zes eerste mannen van het gelid
hier.'
De ordonnans verdween. Het Kind was bleek geworden en stond te
trillen op zijn benen : hij voelde dat het misliep, dat hij verraden en verkocht werd door zijn commandant. Hij dacht ook aan de aanstaande promotie en wist zich verloren. Feber bleef rustig in de houding staan, het
gezicht stommer dan ooit. Welwillend zei Kles: Neem er je gemak van,
Feber; ga maar op de plaats rust staan.'
Wat Feber onverschillig deed...
De getuigen kwamen. Werden een voor een ondervraagd. Gaven allemaal dezelfde verklaring als Feber. Toen er vier geweest waren, sprak de
compagniescommandant met een onheilspellend gezicht : "t Is genoeg.
Feber, ga naar je afdeling terug. Meneer Laagboom, u wilt nog wel even
hier blijven ?'
Het hele bureau werd ontruimd. Kles bleef met het Kind alleen. Wat
er gesproken werd, weet niemand buiten hen, maar tien minuten later
kwam Laagboom weer op het terrein, minder veerkrachtig dan anders en
met een knalrood hoofd. Hij keek naar de oefening en maakte mismoedig
of en toe een opvallend bedaarde aanmerking ... De troep groeide weelderig in de situatie ...
De volgende morgen gingen ze juichend naar huis en verleefden drie
kostelijke dagen in het burgerbestaan en hun familiekring ... Toen ze
weer terugkwamen en 's morgens aantraden voor de oefening, stond er
een andere officier, die hun vertelde, dat hij was aangesteld tot hun
commandant. En Feber zei laconiek : '0 zo !'
Een zucht van verlichting ging op uit de troep : ze waren van het
Kind verlost!
De nieuwe luitenant was een Lange, schrale jongeman met roetzwart
haar en een klein zwart kneveltje. Z'n gezicht was even bruinig getint en
303

zijn zwarte ogen stonden er vriendelijk en vurig in te glinsteren. Zijn
Indische afkomst verried zich in elke trek van zijn beweeglijke gelaat, in
elke beweging van zijn smalle, magere handen. Een Indo, nerveus en gevoelig.
Met voorzichtige terughoudendheid wachtten de landstormers zijn
daden af. Zouden ze vooruitgegaan zijn met deze verandering?
Na een paar dagen van wederzijds verkennen, rukte de troep uit voor
een velddienstje. 't Was mooi weer en de stemming was prachtig. Een
eind buiten, toen alles 'in 't gelid vrij' genoeglijk liep te praten en te
roken, riep luitenant Barten plotseling Frank van Wezel uit het gelid.
`Korn bier een beetje bij me lopen,' noodde hij vriendelijk. Frank dacht
aan zijn 'clagboek', dat Al beruchter werd en was op zijn hoede. Rustig
liep hij naast de commandant, die hem een sigaret presenteerde en blijkbaar niet goed wilt, hoe hij het gesprek beginnen moest.
`Ik wou je wat vragen,' bekende hij eindelijk.
"Vraagt u maar,' antwoordde Frank gemoedelijk.
ja, zie je... ik heb de laatste tijd een paar maal iets in een tijdschrift
gelezen, ondertekend door Frank van Wezel... Is dat werk van jou?'
`Dat zal wel.'
1-1m!'
Peinzend keek de lange luitenant met zijn dromerige ogen de soldaat aan.
`Ik vond 'et erg mooi,' zei hij plotseling.
`Da's prettig,' vond Frank.
Weer was er een kort, wat gehinderd zwijgen. De luitenant hield zijn
pas in. Langzaam aan kwamen ze achter de troep te lopen. Toen zuchtte
de jonge officier diep, nam z'n kepi af en droogde met zijn zakdoek z'n
voorhoofd af.
"t Is warm,' zei hij onhandig.
lekker,' oordeelde Frank glimlachend.
Luitenant Barten viel plotseling uit : `Ik wil je wel zeggen, dat ik helemaal niet in m'n schik ben met mijn commando over jullie !'
`U moet 'et niet zo tragisch opvatten,' lachte Frank. `Zulke beroerde
kerels zijn we niet.'
`Daar gaat 'et niet om,' zuchtte Barten en hij trok een komisch benauwd gezicht. 'Maar, zie je, ik ben een stuk jonger dan jullie en bovendien,
wat erger is, verre de mindere in ontwikkeling van de meesten onder
deze troep. Da's voor een commandant nou juist geen verheven gevoel.'
Frank keek hem even aan, door een lichte twijfel aan zijn oprechtheid
bevangen.
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luitenant Laagboom had niet veel last van dat soort gevoel,' herinnerde hij met een strak gezicht.
Nou ja,' antwoordde Barten, wat driftig, luitenant Laagboom... Ik
wil liever niet met hem vergeleken worden... 't Is een kranig officier,
daar gaat niks van af... maar ik ben een beetje anders... Hij was niet geschikt voor jullie, omdat ie zich te groot voelde... En misschien voel ik
me wel te klein en ben daardoor ook niet geschikt...'
Frank verbaasde zich meer en meer over die confidenties. Wat wou die
luitenant van hem ? Hij was nog steeds op z'n hoede, vertrouwde de zaak
maar half, en zweeg. Barten keek hem aan, zag z'n achterdocht, en glimlachte.
"t Zou beter geweest zijn als ze jullie een bejaarde kapitein als commandant gegeven hadden,' ging hij voort. 'Die zou dan tenminste het
overwicht van z'n rang en z'n jaren gehad hebben.'
Frank lachte.
`ZuIke ouwe bokken zijn we niet,' zei hij. 'U zult wel merken, dat de
lui zo jolig en kinderachtig kunnen zijn als kwajongens.'
`Och ja... maar heel de toestand is toch wat pijnlijk ... Wat zijn d'r al
niet voor mensen onder jullie. Geleerden, mannen met een grote positie,
advocaten van naam ... En daar sta ik maar tegen te jij-en en te jou-en en
ze moeten mij u noemen en in de houding staan...'
Hij zag er onmiskenbaar verlegen uit en zijn prettige stern klonk
jongensachtig oprecht.
Frank werd ernstig, geloofde hem, en antwoordde : `Och, dat zijn immers maar uiterlijkheden. Ik geloof niet, dat de meesten van ons daar zo
erg door gegriefd worden, al is de Franse en Duitse methode om de
meerderen u te laten zeggen tegen de soldaten zeker sympathieker. Da's
trouwens ook een beetje een kwestie van spraakgebruik... Maar als de
mannen voelen, dat ze als mens gerespecteerd blijven, niet onnodig als
kwajongens worden afgesnauwd, niet als nullen beschouwd... wel, dan
vinden ze 't heus zo slim niet om met jij en jou te worden aangesproken
of gecommandeerd te worden door een jong officier... We hebben
immers gezond verstand genoeg om te begrijpen, dat u enkel doet, wat
u wordt opgedragen en dat u in het militaire ons inderdaad de baas is.
En ook om ons te schikken in het onvermijdelijke... Maar een behandeling als die van luitenant Laagboom behoorde niet tot dat onvermijdelijke
en daarom was de geest van de troep zo totaal verpest... Wij willen best
wat van een officier leren, omdat we nou eenmaal in het militaire nog
schooljongens zijn ... Maar we zijn ook nog een beetje volwassen mannen,
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huisvaders, onafhankelijke mensen tot nog toe... en we hebben liever
niet, dat dat al te erg vergeten wordt ... zoals luitenant Laagboom deed ...'
Barten zuchtte.
.,
"t Zal toch moeilijk zijn,' overwoog hij. 'Maar ik zal m'n best doen. As
jullie maar niet beginnen met van tevoren de pest aan me te hebben en
te denken, dat een officier noodzakelijk iemand is, die de soldaten wil
donderen.'
`Met zo somber, luitenant,' lachte Frank. 'Met een beetje goeie wil
zullen we 't onder mekaar wel vinden.'
`WA je vanavond bij ons komen theedrinken ?' nodigde de officier.
`M'n vrouw zal 'et erg prettig vinden. We wonen schuin tegenover waar
jij een kamer hebt.'
`Wel, graag ... 1k wist niet, dat u getrouwd was.'
la ... ik ben er jong ingevlogen.'
Ze lachten samen als goede kameraden. Toen ging Frank terug in z'n
gelid en dacht nog es na over het zonderlinge gesprek met z'n luitenant.
Als dat zuivere koffie was, zouen ze een veel beter leven krijgen ... Het
was zuivere koffie. En ze kregen een beter leven. Want luitenant Barten
was een verstandige jongeman, die volstrekt niet leed aan de onderscheiden soorten van waan, die zijn voorganger ten vat hadden gebracht.
De mannen leefden op. De gedrukte atmosfeer verdween. De nervositeit door de voortdurende brulpartijen van Laagboom en de daaruit gegroeide, steeds sterker wordende haat sleet uit. Ze wenden aan hun
onooglijke kazernechambree met z'n hopeloos hoge en kale muren, z'n
grof gespijkerde vloer, z'n gele kastjes langs de .wanden, z'n verveloze
tafels en banken en de geweerrekken onder de hoge ramen zonder gordijnen. Ze groeiden naar de onbezorgde soldatensfeer terug, kregen weer
baldadige en jolige neigingen zoals in de goede, zorgeloze dagen op
Entos.
De Amsterdammers hadden de hegemonie over alle andere groepen.
Ze hielden Amsterdam hoog en behandelden de overigen en speciaal de
Hagenaars met gepaste minachting. Het was volstrekt niet boosaardig of
hatelijk. Het was alleen maar om luidruchtig te kunnen zijn, om hun baldadige overmoed te kunnen luchten. Frank van Wezels 'slapie' was een
Zeeuwse kandidaat in de rechten, maar hij had zich met de Amsterdammers verbroederd en verdedigde de bijzondere rechten van Kamer 24
met evenveel heilig vuur als de beste geboren Amsterdammer. De Hagenaars liepen te veel over de kamer van de Amsterdammers. En ze hadden
er nets te maken, want aan de andere kant van hun chambree was even306

goed een trap en een waslokaal. En dus verscheen er op een goeie dag een
decreet van de Amsterdammers, dat de malle windhappers eenvo-udig
verbood nog langer de gezegende vloer van Kamer 24 met hun profane
zolen te ontheiligen. Het was een laconiek decreet. Het bestond eenvoudig
uit een stuk wit karton, waarop met schoensmeer geschilderd was : Verboten Toegang. En die dreigende kennisgeving werd opgehangen aan de
Haagse kant van de deur. Toen gingen de Amsterdammers rustig op hun
wolletje liggen en wachtten de gebeurtenissen af, glimlachend, zielsvergenoegd.
Het duurde niet lang of een der Hagenaars kwam rustig binnenstappen en begaf zich op weg naar de overzijde.
`Dacht 'et wel,' zei Feber laconiek, 'die Haagse suffers kunnen geen
eens lezen.'
Een boomlange Amsterdammer ging dreigend voor de onthutste
grenadier staan.
`Wat kom je hier uitspOken ?'
Verheugd gegrinnik klonk ingehouden van de kribben. De Hagenaar
vermande zich : `Mack nou geen smoesjes ... Laat me door.'
De Amsterdammer trok de wenkbrauwen op. Verbaasd riep hij :
`Floor je dat, jonges... ? Heb je ooit zo'n brutaliteit beleefd! Wil je as de
bliksem maken, dat je op je eigen kamer terugkomt, astrant joch. 't Is
hier geen doorgangshuis voor gevallen windhappers!'
De mop had succes. Maar de grenadier probeerde langs z'n belager
heen naar de deur te slippen. Het lukte niet. De reus pakte hem bij z'n
arm, sleurde hem terug, deed de deur open en wees op het bordje met
Verboden Toegang'.
`Ik weet niet of ze bij de grenadiers Hollands verstaan,' deelde hij bedaard mee. `Maar dit hier betekent, dat jullie niet meer over onze kamers mogen dweilen. En wie van jullie zich niet aan dat consigne houdt,
zal door ons voorbeeldig gestraft worden. Je mag nou nog ongeschonden
teruggaan, maar verdere inbreuk op de krijgsartikelen wordt niet geduld.'
Meteen lag de grenadier midden in de andere kamer en de deur sloeg
met een klap dicht.
De spanning steeg. Zouen de Hagenaars deze pil zo maar slikken ? Er
werd ernstig gehoopt van niet: dan zou de aardigheid eraf zijn. En
Hagenaars hadden toch ook eergevoel? Ja, dat bleek, want spoedig daarop
ging de deur weer open en een machtige groene jager verscheen op de
drempel. Langzaam, omzichtig, stapje voor stapje kwam hij binnen en keek
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wantrouwig en tegelijk uitdagend rond naar de Amsterdammers, die
schijnbaar rustig op hun wolletje lagen .Dapper sloot hij de deur achter zich
en kwam verder. En plotseling schoot alles in een vaart van de bedden.
Een wilde krijgskreet schalde : ' Sj ampoojing ! Sjampoojing !'
De Hagenaar verloor even zijn zelfvertrouwen, en dat ogenblik werd
hem noodlottig. Vier, vijf Amsterdammers hingen aan zijn lijf, sloegen
armen en benen om hem heen, maakten hem volkomen weerloos. Anderen gingen met hun rug tegen de deur staan om het oprukken van versterkingen te voorkomen. En aldoor klonk de zonderlinge kreet :
' Sjampoojing ! Sjampoojing !'
De verbouwereerde en machteloze jager keek angstig rond, worstelde
tevergeefs om zijn armen vrij te krijgen en werd langzaam op zijn
knieen neergewrongen. Toen kwam de kleine Feber met zijn veldfles aanstappen, ging op een bank staan en begon plechtig de inhoud op het
keurige blonde hoofd met de lijnrechte, scherp getrokken scheiding uit
te gieten. Het 'haarwasmiddel' bleek te bestaan uit kouwe koffie, meer
dik dan koffie wet te verstaan. Onder onbedaarlijk gebulder werd de
Hagenaar zorgvuldig `gesjamponeerd', koffie en dikke droes liefdevol
door de bekwame handen van de stuurman in de welriekende jagersharen gesmeerd. Het bad bleek wat overvloedig : koffie en bruine pap
liepen rijkehjk over het gladgeschoren gezicht, in de ogen, in de wild
schreeuwende mond, tussen het nette witte boord, dat even boven de
tuniekkraag uitkeek, voornaam en koket. En toen het zoeven nog zo
onberispelijke hoofd een smerige, vette, bruine buil leek, werd de onfortuinlijke jager met vereende krachten de deur uitgewerkt en tussen zijn
opdringende kameraden gemikt, die verschrikt achteruitweken voor het
vieze monster, dat hun werd toegeworpen. Daarna werd de deur gesloten en de Amsterdammers dansten, huilend van vreugde, rond de tafels en konden niet tot bedaren komen van pret over de gelukte aanslag:
dat zou die Haagse windhappers leren om de bevelen van Hollands
edelste burgers te eerbiedigen...
Helaas, de Hagenaars bleken hardleers ! Blijkbaar beschouwden ze de
gerechte straf van de overmoedige jager als een belediging, hun groep
aangedaan... Na enkele ogenblikken al vloog de deur open, en een wilde
troep grenadiers en jagers stormde schreeuwend en tierend binnen, de
grootsten en sterksten voorop. Ze zwaaiden wraakzuchtig met gevulde
veldflessen en eetketels, met stokken en poetslappen en in een oogwenk
was Kamer 24 het toneel van een woest gevecht geworden. Een nat en
luidruchtig gevecht, dat met geestdrift en veel dierlijke geluiden gevoerd
308

werd. Banken smakten om, tafels schoven ter zij en kantelden, verhitte
hoofden werden door wraakzuchtige vuisten in grote simwbalcken gedrukt, stralen water en koffie plensden over wegduikende koppen, rode
gezichten, opgestoken vuisten. Het was een leven als een oordeel en van
alle kanten kwamen bewoners van naburige kamers toelopen om met
vreugdige belangstelling de hardnekkige veldslag in zijn verloop gade te
slaan ... Maar de Amsterdammers waren op eigen terrein En een nederlaag zou hun heerschappij voorgoed breken. Dus vochten ze met de
moed der wanhoop en ontwikkelden een zodanige activiteit, dat de Hagenaars langzaam maar zeker werden achteruitgedrongen. En toen er eenmaal enkelen buiten gevecht gesteld waren, weken de anderen haastiger
en haastiger, en het duurde niet lang meer of de laatste, hardnekkig
worstelende vertegenwoordigers der roemrijke garderegimenten werden
aan amen en benen de kamer afgesleurd en weggezeild naar hun eigen
afdeling ... Amsterdam had zijn prestige gehandhaafd en gaf op luidruchtige wijze uiting aan zijn vreugde om de overwinning. 't Is waar, dat
ze er niet zonder schade waren afgekomen. Ze zagen er uit of ze zo uit de
goot waren opgestaan, besmoezeld met koffiekloddets, in gescheurde
kleren, met machtige builen op hun hoofden, geschaafde knokkels en
hier en daar een dichtzwellend oog. Maar wat betekcnden die kleinigheden bij het feit, dat de Hagenaars definitief verslagen waren, van het
slagveld gegOOid meneer, en je moest zien in welk een desolate staat ! Amsterdam liet geweldige juichkreten schallen, wies zich, trok andere kleren
aan, verbond wonden en builen en schreeuwde wilde uitdagingen naar
de vijand. Maar de vijand liet niets meer van zich horen, berustte mismoedig in z'n nederlaag.
En toen luitenant Barten de volgende dag het verhaal van het gevecht
te horen kreeg, betreurde hij levendig, dat hij het niet hadden kunnen bijwonen ... Want de Hagenaars - die behoorden niet tot zijn afdeling,
maar stonden onder commando van luitenant Hamel, een luitenantadjudant met een gouwe ster op z'n kraag en laarzen met sporen aan. En
Barten zei tegen Hamel dezelfde soort hinderlijkheden als de Amsterdammers tegen de Hagenaars.
Het leven begon werkelijk een ander aanzien te krijgen ... Tegen de
onredelijkheden van 'het systeem', die zich naar alle zijden overvloedig
openbaarden, stelden de landstormende adspirant-officieren hun eigen
redelijkheid, in overleg met de zeer redelijke luitenant Barten. En zo
kregen zij in onderlinge samenwerking zeer bevredigende resultaten.
Koninginnedag naderde. Er moest een groots opgezet feest komen, een
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demonstratie van vaderlands- en vorstinneliefde. Er zou een generaal
komen en er moesten atletiekwedstrijden zijn en een grote zangdemonstratie. De luitenant, die de leiding had van de afdeling `Onderwijs en
Ontwikkeling', in de wandeling 0. en 0. genoemd, vlaste op een baantje
bij het hoofdkwartier in Den Haag en hij zou de generaal es effe laten
zien, wat hij kon organiseren.
En een paar weken voor de 3 iste augustus kwam hij aangefietst over
de hei, waar de opleiding zich onledig hield met het amusante tirailleren.
Hij trof het niet bijzonder, want er was juist een lastige en bulderende
kolonel geweest, die alles afkeurde en de mensen het land in gejaagd had
met z'n onhebbelijk gevloek en gedreig. De zangluitenant was zeer
vriendelijk en lei uit, dat hij de opleiding graag als spil van zijn zangdemonstratie wou hebben. Zo'n honderd forse, beschaafde, min of meer
geschoolde stemmen zouden een prachtige invloed hebben op de grote
troep rondom. Maar het lied moest uit het hart komen, niewaar, en geen
gedwongen fraaiigheid zijn ? De mannen knikten heftig. juist, en daarom wou hij die dag enkel met vrijwillige krachten werken. Ze waren
dus vrij om al of niet deel te nemen aan de zangdemonstratie... Hij hoopte natuurlijk op algemene deelname, maar hij wou niemand dwingen ...
En wie van de mannen nou mee wou zingen op de 3 I ste augustus, die
moest zijn geweer maar omhoog steken... En de zangluitenant greep in
zijn borstzak en haalde zijn notitieboekje te voorschijn om de namen der
vrijwilligers aan te tekenen ... Hij diepte een potloodje op ...
Dan wendde hij de ogen terug naar de mannen... en schrok ! Hij zag
geen enkel opgeheven geweer. De landstormers keken hem rustig aan,
zonder smaad, zonder vreugde. Maar ze hielden de kolf van hun geweer
vastbesloten op de grond... De luitenant werd rood en keek zijn collega's
Barten en Hamel vragend aan. Die haalden hun schouders op met een
kwalijk verholen glimlach.
De zangluitenant meende, dat de mannen hem bepaald niet goed begrepen hadden. Hij zou het nog maar es gemoedelijk uitleggen.
lk bedoelde,' zei hij, toch enigszins verlegen, `ik bedoelde, zie je, dat
degenen, die mee willen zingen, eventjes hun geweer zouen opsteken ...
alleen die mee willen zingen dus, steken hun geweer op ... de anderen
niet ... Alzo, goed begrepen ? Dus die mee wil zingen, steekt zijn geweer
omhoog ... 1k zal ze ... ik zal ze noteren voor de vrijwillige zangdemonstratie... Nou... steek je geweer dan op, die mee wil doen!'
De mannen keken hem onverstoorbaar aan, recht in z'n jeugdig gelaat,
dat al roder en roder werd. Rustig keken ze naar hem, misschien een tikje
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nieuwsgierig, maar zonder de minste spot. Gevoelloos, net of ie er niet
was, net of ie niks gezegd had. Geen enkele geweerkolf kwam ook maar
een streepje van de grond ... Ja toch : Feber lichtte zijn geweer op, maar
dat was enkel om even naar de kolf te kijken. Toen zette hij het kalm
weer naast de voet.
lij ?' vroeg de luitenant, ten einde raad, toch.
Feber deed verschrikt en verontwaardigd.
`Nee, nee ! luit' ... herstel!' ontkende hij heftig. `D'r kroop enkel zo'n
raar beest over m'n staartstuk... 't Zit hier trouwens vol met enge
beesten. En zingen kan ik helemaal niet.'
De schaduw van een glimlach gleed heerlijk over de bruine gezichten.
Luitenant Hamel keerde zich plotseling af en snoot proestend zijn neus.
De zangluitenant zweette over z'n hele lichaam. Hij kuchte een paar
maal en trachtte zich van z'n ontzetting te herstellen. Daarop blafte hij
met schelle jongensstem : la, als jullie dwars willen, kan ik ook andere
maatregelen nemen ! Ik kan het zingen ook verplicht laten stellen. Jullie
mocten 'et zelf weten. Wat ik je vraag is toch waarachtig zo erg niet. Je
moet 't zelf weten : als ik niet genoeg vrijwilligers krijg, wordt 'et verplicht zingen. Voor 't laatst dus: geweren omhoog die mee willen doen!'
Het was zijn hoogste troef. Maar hij bleek niet hoog genoeg. Want
niemand stak zijn geweer omhoog en de gezichten, die even langs de
rijen gekeken hadden, draaiden zich weer naar hem toe maar nu met een
duidelijke uitdrukking van honende triomf.
"t Is goed,' zei de zangluitenant, hees van agitatie. `Zingen zullen jullie
toch, daar gaat niets van af!'
Haastig groette hij zijn collega's, sprong op z'n fiets en peddelde als een
bezetene de hei af. Feber neuriede onschuldig : 'En die de pest in heeft,
steekt z'n vinger maar omhoog ...'
Welk schoon lied ze plotseling allemaal bleken te kennen... Barten en
Hamel keken elkaar aan, schudden het hoofd en commandeerden de
troep tot de orde voor de voortzetting der oefening ...
En natuurlijk werd de opleiding toen even vrolijk voor de zangdemonstratie gecommandeerd als de twaalfhonderd andere geestdriftige vaderlanders.
De `repetities' waren evenementen. Vooral de eerste, die volgde na een
zeer onaangename terreinoefening onder zeer onaangename omstandigheden. En het leven leek hun bepaald ondraaglijk, toen ze de boodschap
kregen, dat er die middag na de grote rust niet geschoten, maar gezongen zou worden ...
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Stel je voor ! Ze moesten zingen, terwijl ze razend kwaad waren! Ze
spuwden vuur en gif. En ze spraken af, dat ze doodeenvoudig niet mee
zouden zingen ...
Het was een geweldige troep soldaten, die in een grote halve cirkel
werden opgesteld, met de opleiding als spit. Van de opleiding werd immers verwacht, dat zij de leiding zou nemen bij deze massale veredeling
van de volkszang !
De luitenant van 0. en 0. beklom een soort hoge tafel, die haastig in
mekaar gespijkerd was en hief een dirigeerstok de lucht in, verzoekend
om stilte. Het 'Wilhelmus' moest gezongen worden. Hij gaf de toon aan
en telde tot drie, waarop de massa tot de aanval op het mooie oude lied
overging. Maar de opleiding zweeg eensgezind. De luitenant had een
vage gewaarwording, dat er iets haperde, dat er hier of daar een gaping
was in het geluid. Onrustig keek hij rond en ontdekte de gesloten monden
der adspirant-officieren. Na enig gehaspel bereikte hij iets, dat op stilte
geleek en foeterde de weerbarstigen uit. Beval ze op heftige toon, hun
mond open te doen. Wel, bij de hervatting van het lied deden ze hun
mond open, eerlijk, heel ver en enthousiast — maar ze gaven geen geluid,
ze maakten enkel schijnbewegingen. En de gaping in het massale geluid
bleef. De luitenant voelde, dat het bleef haperen, wist niet, waar hij de
fout zoeken moest, werd zenuwachtig, en de boel liep hopeloos in 't honderd, eindigde in een oriverklaarbare schaterlach, die uitging van de opleiding en zich door heel de bende voortplantte. Toen nam 'de gekke
Kles' de leiding over; de compiescommandant himself. Hij beklom het
houten bouwsel, sloeg de te grote kepi manhaftig diep over de ogen,
gespte zijn sabel af en lachte de verzamelde menigte zonderlingerwijze
toe. De menigte lachte goedgemutst terug. Door de opleiding ging een
verheugd gemompel, een geheimzinnig wachtwoord werd rondgegeven.
Kles vertelde, dat hij nog nooit gedirigeerd had, maar voegde er optimistisch aan toe, dat hij het 'em wel flikken zou. Ze moesten maar goed naar
hem kijken. Hij zou nog eens het Wilhelmus' met hen doornemen. Een
zwaai met de sabel : `Vooruit maar!'
Het Wilhelmus donderde los. Maar de opleiding zong het 'Wien Neerlands Bloed' en begon al vlugger en vlugger te zingen. De verwarring
werd met iedere seconde groter. Het tempo nam met iedere seconde toe.
En Kles probeerde het eerlijk bij te houden, zwaaide wat hij maar kon
met zijn sabel, klemde de tanden op elkaar, sloot in dirigentenvuur de
ogen, stampte met de voet. Tot de vertoning een ontijdig einde nam: het
wrakke getimmerte verdroeg zoveel artistieke heftigheid niet en zonk
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krakend in mekaar ... De compiescommandant lag, nu met de kepi tot
ver over zijn neus, tussen de ruines te spartelen en een daverende juichkreet beeindigde het schone vaderlandse lied. De heer Kies werd uit de
latten en planken opgevist, met veel moeite van zijn krijgshaftig hoofddeksel ontdaan en bleek vrijwel ongedeerd. Hij was zo ongedacht verstandig mee te lachen om z'n geschramde kin, de winkelhaakjes hier en
daar in z'n keurige uniform en z'n verbogen sabel.
Het humeur van de opleiding was met een slag weer ver boven het nulpunt gestegen en het verplicht zingen leek hun ineens minder ondraaglijk ... Wat niet zeggen wil, dat ze ook verder niet hun uiterste best
deden om de repetitie in 't honderd te sturen ...
En op Koninginnedag kwam de generaal zó laat, dat de zangdemonstratie erbij inschoot. Daartegenover kregen de mannen toen `verplicht
kijken' bij de wedstrij den, waaraan de atleten weinig genoegen beleefden,
want ze werden bitter en hardnekkig gehoond. Maar er zat tenminste
een vrije middag aan en dat maakte veel goed.
Het slot van de dag was enigszins zonderling : er was een streng bevel
van de garnizoenscommandant, dat er op 31 augustus in heel de stad geen
sterke drank geschonken mocht worden. En toen bleek weer eens, hoe
weinig de menselijke voorzienigheid vermag. Want tegen het avondappel was het halve garnizoen laveloos dronken en vele bewoners van de
nieuwe kazerne konden de poort niet vinden en wandelden derhalve
dwars door de sloot het voorterrein op.
Er waren meer dingen buiten de gemoedelijke kleine kring van de opleiding en haar commandanten, die steeds gemakkelijker de wegen naar
elkaars genegenheid vonden, waardoor de betrekkelijke rust van de militaire Leven verstoord werd. Want 'het grote geheel' met de geheimzinnige
`hogerhand' deden ook hun invloed gelden binnen de kring van de
Harderwijkse officiersschool. Er waren telkens legerorders'. Wanhopige
en ontstellend onwrikbare dingen. En geen ervan kon ooit genade vinden
in de ogen van de landstormers, die overigens de zonderlinge fout begingen, de inhoud van deze legerorders meedogenloos te toetsen aan de
logica van het verstand des burgers. Het spreekt vanzelf, dat er dan een
bedroefd schijntje redelijkheid in overschoot. Er was een legerorder, dat
voortaan maar vijf procent der mannen zaterdags een pas kon krijgen, die
geldig was voor een treinreis. Een pas om met de fiets of te voet te reizen
konden ze echter wel allemaal krijgen, want te doen had zondags niemand
ook maar het minste. Bij navraag bleek, dat de oorzaak van deze onaangename legerorder gezocht moest worden in de overbelasting der spoor313

wegen op zaterdag en zondag. Dtt strekte niet om de woede der landstormers te doen bedaren. Integendeel! Als er minder gereisd moest worden op die dagen, dan moesten zc de burgers maar verbieden voor hun
plezier uit te gaan! Wat donder, zij zaten voor de veiligheid van die dooie
burgers in allerlei onmogelijke holen en gaten het hele land door verspreid, ver van hun gezin en hun huffs. En opdat meneer en mevrouw de
burger rustig zouen kunnen uitgaan, in treinen, die niet propvol zaten
met stinkende soldaten, moesten zij, de landsverdedigers, de `jongens van.
Holland', negentien van de twintig zondagen in garnizoen en kantonnementen en kampen zich lopen verbij ten ! ?! Dat was godverhoog en laag
het toppunt van kwaadaardige dwaasheid! Zij toch zeker eerst, en dan
een hele tijd niks, en dan eindelijk de burgers, niet ? Zo hoorde het in
een land, dat z'n leger tot in de verste geledingen wou mobiliseren! Maar
ze mochten schelden zo lang en zo hard ze wilden - de legerorder bleef en
zij kregen geen treinpa s ...
Och ... niet dat ze nou niet met de trein reisden ... Want ten slotte
waren er in alle militaire maatregelen wel gaatjes te ontdekken, waar een
behoorlijk soldaat door kon sluipen. Tactiek en strategie waren schone wetenschappen ! In Harderwijk bijvoorbeeld was geen stationswacht, die de
passen controleerde. In Amsterdam werd je enkel naar je treinpas gevraagd
bij het binnenkomen van het station. Je kon dus met z'n allen veilig naar
Mokum reizen. En zondagsavonds bracht ieder een vriend of z'n vrouw
mee en de bende wachtte elkaar in de hal op. De enkele gelukkige, die een
treinpas had, stap te naar het perron en z'n geleider of geleidster bracht het
papiertje terug in de hal, waarna een tweede met hetzelfde pasje de trein
wist te bereiken en het eveneens per ordonnans retour zond naar de hal.
Zo kon een ongelimiteerd aantal verlofgangers met een onnozel pasje toe.
Het was wel sportief, maar het bevredigde hun gevoel voor logica
toch niet.
0, als je een 'fietspas' had, kon je d'r zelfs een slaatje uit slaan, wanneer
je brutaal was. Je vroeg dan bij het pionieren op het Beekhuizerzand aan
luitenant Barten : `Zeg luit', zou u mij niet weg kunnen laten gaan ? 'k Heb
een fietspas en 't is een hele trap naar Amsterdam.'
Je zei het heel onschuldig en ernstig. Je keek hem rustig recht in z'n
ogen.
Barten glimlachte, knipoogde en vroeg : le wou zeker met de fiets van
halfelf, niet ?'
Dan keek je verontwaardigd, maar tegen hem kon je gerust met een
oog lachen. Hij wou je alleen de illusie ontnemen, dat je hem ertussen
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had. Je ging dus wijselijk niet op zijn insinuatie in. En dan zei Barten:
`Donder maar op, maar hou je een beetje gedekt, dat ze je niet in de smiezen krijgen, he?' En dan ging je fijn 'met de fiets van halfelf en je was
extra vroeg thuis. Vanwege de fietspas. En de voile treinen op zaterdag
en zondag. En natuurlijk: de legerorder.
Bovendien was het altijd bekend als er s zondagsavonds stationscontrole zijn zou. Dan stapte je in Ermelo uit en liep een uurtje. Of wel de
trein zat vol burgers, die in Harderwijk met grote koffers en stalen gelaten tussen de grimmige bewakers doorstapten. Waarna er een geheimzinnige beweging ontstond in de bosjes naast het station en den minuten
naderhand de weg dik was van uit de grond gerezen militairen, die allemaal met een fietspas naar de kazerne stapten... Och, je leerde spoedig
alle trucs, en het was veel minder moeilijk voor een commandant om de
kazerne in zijn zak te steken dan om zijn ouwe landstormers te beletten
's zondags naar huis te reizen... Vooral als je een luit' had, die desnoods
een handje meehielp en een kader, dat iedere week onverschilliger werd
vo or wat 'model' was...
Frank van Wezel leefde het kazerneleven danig mee. Maar tegen het
einde van de zomer werd het minder genoeglijk. Cor, zijn vrouw, werd
ziek. Ze leed aan zenuwoverspanning en haar nieren waren aangetast. De
dokter vertelde hem, dat hij moest proberen, iedere zaterdag thuis te
komen; Cor kon niet tegen de zorgen thuis, het gescharrel met geld en
levensmiddelen, altijd alleen met het kind... Frank vertelde, hoe de vork
in de steel zat; dat maar vijf procent der mannen met de trein mocht
reizen iedere week, maar dat ze smokkelden om toch weg te komen.
`Met altijd de kans, dat je d'r invliegt en straf oploopt,' zei Cor.
"t Is beter,' zei hij, `dat u die kans niet loopt. Dan kan uw vrouw zich
daar ook niet nerveus over maken.'
Frank haalde de schouders op : er was een legerorder.
`Ik zal u morgen een brief schrijven,' beloofde hij. 11( zal uiteenzetten,
dat het voor de gezondheidstoestand van uw vrouw beter is, dat u elke
week thuiskomt. Dan krijgt u natuurlijk iedere week een treinpas.'
`Misschien,' twijfelde Frank.
`Maar natuurlijk !' viel de dokter driftig uit. ` Dat is toch belachelijk!
Voor zo'n geval wordt toch een uitzondering gemaakt ?! Ik zal de brief
behoorlijk ernstig schrijven. Ik zou wel es willen zien...'
`Schrifft u maar,' zei Frank rustig. `Ik zal m'n best doen.'
`M'n waarde Van Wezel,' lachte de dokter, 'u ziet de militairen te
• zwart. Ze zijn toch waarachtig niet gek of opzettelijk boosaardig.'
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`Lang niet allemaal,' gaf Frank royaal toe.
Twee dagen daarna ontving hij een zeer ernstig gestelde brief van de
huisarts met de overeengekomen boodschap. Hij schreef 'een verzoekje'
om de compagniescommandant te spreken met vermelding van de reden,
speldde de brief van de dokter eraan vast als bewijsstuk en gaf het zaakje
met de sergeant van de week mee.
De volgende dag moest hij 'op rapport'. Luitenant Kies zat breeduit
achter zijn schrijftafel en zag er ongenaakbaarder uit dan ooit. Frank
stond in de houding en wachtte af. Kles keek hem uitvorsend aan. Na een
poosje vroeg hij : `Je bent artiest, he?'
`Als u 't zo noemen wilt... Maar ik kwam eigenlijk spreken over mijn
verzoek.'
Luitenant Kles liet zich niet uit het veld slaan. Onverstoorbaar ging hij
voort : 'Ik heb een broer, die schrijft ook... Da's ook een artiest... 1k
weet dus uit de eerste hand, dat je met artiesten op moet passen... Ze
liegen nogal gemakkelijk.'
Franks gezicht verstrakte en hij werd een beetje rood. Kles zweeg en
keek hem uitdagend aan. De sterren op zijn kraag schitterden in een
streep zonlicht, die door de gordijnen schoot.
Frank keek naar de sterren en dan weer naar het arrogante, verbrande
gezicht met de grote neus en de schichtige, onbetrouwbare ogen. Hij
antwoordde niet.
`Nou?' vroeg Kles ongeduldig. Wat heb je daarop te zeggen ?'
Niets,' zei Frank, zich dwingend tot kalmte. '1k kom bier niet praten
over uw broer, maar over mijn verzoek, dat daar voor u ligt.'
`Maar ik zeg, dat artiesten gewoonlijk liegen,' hield Kles koppig vol.
`Dat moeten de artiesten weten,' antwoordde Frank strak. `De soldaat
Van Wezel F. wou graag antwoord op zijn verzoek aan de compagniescommandant.'
Kles keek naar de sergeant-majoor aan de andere schrijftafel en knikte
veelbetekenend. De majoor keek strak op zijn papieren. Frank kreeg de
indruk, dat hij in een gekkenhuis verzeild was. Toen hervatte Kles de
conversatie.
`Dat briefje is een briefje van een burgerpil. Daar heb ik lak aan.'
`1k niet, kapitein,' zei Frank, driftig wordend. 'Net zomin als aan de
ziekte van m'n vrouw, die u waarschijnlijk ook niet bijzonder interesseert.'
Kies bleef glimlachen.
le treft 'et net,' vertelde hij. le bent zaterdag aan de beurt voor een
treinpas. Dan kun je in Amsterdam naar het militaire hospitaal gaan.
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Als een militaire arts het bericht van die burgerdokter bevestigt, zullen
we weer zien. Begrepen ? Afmars !'
Ziedend van woede kwam Frank van het bureau, inwendig alle vloeken en verwensingen, die hij maar kende over het ongare hoofd van
Kles uitstortend. Barten ried hem aan, kalm te blijven. 't Kwam immers
wel in orde. 's Zaterdags stapte Frank naar het militaire hospitaal met de
brief van zijn huisarts en de boodschap van zijn compagniescommandant.
Hij werd ontvangen door een jeugdige en zwijgzame plaatsvervanger van
de chef. Zijn geval zou onderzocht worden. De volgende dinsdag kwam
er voor Frank van Wezel een grote gele brief van het militaire hospitaal.
Het advies van zijn huisdokter zat erin, benevens een stukje onregelmatig
afgescheurd modelpapier, waarop, onder het stempel van de chef, de
goede raad te lezen was, de kwestie te laten uitmaken door de officier van
gezondheid van zijn onderdeel... In Harderwijk dus? Terwijl zijn vrouw
ziek lag in Amsterdam ? Verbluft zat hij te staren op het briefje. Hij was al
aan heel wat gewoon geraakt, maar dit leek hem toch een beetje al te
kras. Wat wouen die ezels van hem ... ? Hij vroeg toch waarachtig geen
moeilijke of ingewikkelde oplossingen! Wouen ze hem in de maling
nemen ? Zaten er gekken op sommige sporten van de hia . archieke ladder ? Was er een listig ineengeschroefd en wijd verbreid komplot van
aritimilitaristen aan 't werk, dat overal de gruwelijkste onzin aanrichtte
om het leger en deszelfs organisatie steeds hatelijker, belachelijker en
onmogelijker te maken?
Hij stapte naar Barten en vroeg hem raad in dit wonderlijke geval. De
luitenant lachte grim.mig.
`Afschuifsysteem,' gromde hij. `Overbekend. Dekken op je voorman
en zelf buiten schot blijven ... De verantwoordelijkheid afschuiven op
een ander liefst op een, die 'em niet dragen kan.'
`Maar ik durf niet naar de dokter te gaan met deze idiote boodschap,'
zei Frank. `Hij schopt me natuurlijk z'n bureau of en dat zou ik 'em niet
kwalijk kunnen nemen.'
`Ga morgenochtend maar naar 'em toe,' antwoordde Barten. 'De
dokter is een goeie kerel. Ik zal wel eerst even met 'em praten, dan komt
'et wel in orde.'
De dokter was een reservist met een gloeiende hekel aan al wat militair
was. Het geval van Van Wezel leek hem kenmerkend voor het hele systeem. Hij schuimde van woede en verontwaardiging. Zijn medisch en
menselijk inzicht waren even diep beledigd.
`De kaffersr raasde hij. 'De brutale kwakzalvers! De honden! Jezus,
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kerel, m'n vingers jeuken om die chef daar es even een paar woordjes te
schrijven helemaal onder uit de zak... 't Is gewoon een schande om met
zo iets bier te durven aankomen. We zijn, godverdomme, toch geen
organisatie van spelende kwajongens!'
Hij vloekte, dat het daverde. Het deed Franks overkropt gemoed weldadig aan.
"t Is natuurlijk krankzinnige nonsens, dat ik hier zal uitmaken of 'et al
of niet noodzakelijk is. M'n hart is goed om 'et straal te verdommen en
die plebejers van dat hospitaal daar in 'n officiele pampieren dienstbrief
de huid vol te schelden. Maar daar schiet jij niks mee op en de patient
in Amsterdam ook niet... Ik zal jou een bewijs geven, dat ik 'et nodig
acht, dat je iedere week naar huis reist.'
Met woedende, grote letters en veel inktspatten schreef hij dan het
gevraagde attest en gaf het aan Frank, hem veel geluk wensend.
Toen schreef Frank een nieuw verzoek om de compagniescommandant
te spreken en hechtte er al de paperassen van het kleine, doch leerzame en
zeer merkwaardige dossier aan. En opnieuw stond hij de volgende middag tegenover de luitenant Kies, die waanzinniger keek dan ooit en lachte
met al zijn gele paardetanden bloot, als had hij nog nook zo'n dag gehad.
`Zozo,' zei hij. `Dus jij dacht, dat je nou klaar was, he ... Jij dacht, dat
ik je nou elke week een spoorpas zou moeten geven? Mis, vriend...
ik hou me ijskoud aan de legerorder : vijf procent met de trein en daarmee
uit... As je kunt omruilen met iemand, die op z'n treinpas geen prijs
stelt, zal ik je dat bij wijze van gunst toestaan. Begrepen ?'
Frank van Wezel keek hem aan, zich afvragend of Kies hem stond te
`voeren' Voor alle zekerheid vroeg hij : `Meent u dat, luit' ?'
Kies scheen beledigd.
`Ik zit hier toch niet als clown ?' informeerde hij nijdig.
Frank haalde diep adem en dwong zich tot kalmte. Uiterlijk bedaard
zei hij : `Dus nadat ik aan uw opdracht voldaan heb, nadat door een
militaire arts het attest van mijn dokter bevestigd is, weigert u mij nog
iedere week een treinpas te geven ?'
`Maar natuurlijk, kerel,' lachte Kies onbevangen. '1k kan toch een
ander niet duperen, omdat jij nou toevallig een zieke vrouw zegt te
hebben. Boven vijf procent mag ik niet gaan. Basta. Dank je.'
Maar Frank ging niet heen. Als door een wags zag hij het lachende gezicht van Kies en een bijna onweerstaanbare behoefte om op hem toe to
springen en dat grijnzende bakkes murw te beuken met z'n vuisten,
kwelde hem. Met grote moeite wrikte hij zijn dolle woede naar beneden.
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le kunt gaan, soldaat,' beet Kles hem toe.
`We zijn nog niet klaar,' antwoordde Frank en zijn veranderde, doffe
stem deed de luitenant verwonderd opzien.
`Ik ben klaar,' merkte hij autoritair op.
`Maar ik niet,' vertelde de soldaat, weer kalmer wordend. `Ik voel me
verplicht u mee to delen, dat ik iedere week met de trein naar huis zal
reizen.
Kles' gezicht werd een masker van verbazing. Toen grijnsde hij weer
en vroeg sarcastisch : 'Met een fietspas ?'
`Desnoods helemaal zonder pas.'
`Nou, dat moet jij weten... Hoor je dat, majoor ? Da's voor jouw verantwoording, man!'
Frank greep de documenten van de tafel, hield ze dicht voor Kles' gezicht en zei hard : 'Nee, luit', met deze papieren in de hand is 'et voor uw
verantwoording.'
Onrustig keek Kles hem aan, vroeg dan onzeker : `Wat bedoel je daarmee ?'
`Daar bedoel ik mee,' antwoordde Frank, nu uiterst bedaard, 'clat ik
wel es gerapporteerd wil worden voor reizen zonder treinpas en door u
gestraft .... Dan wil ik desnoods graag met u tot voor de krijgsraad gaan
en het oordeel van de heren vragen over de manier, waarop u de mannen
van uw compagnie behandelt en hun belangen behartigt. Misschien herinnert u zich uit de reglementen nog wel, dat dit tot uw plichten behoort.'
Kles' gezicht veranderde. Hij grijnsde niet langer en werd vaal. Woedend keek hij naar zijn brutale ondergeschikte, maar die sloeg de ogen
niet neer en zag hem strak en zeker met niet geringer woede aan. Eindelijk
zei de luitenant langzaam : "t Is goed... je moet zelf weten, wat je doen
wilt... Maar wees voorzichtig, want ik kan heel streng zijn.'
`Ik ook,' antwoordde Frank zonder aarzelen.
Toen salueerde hij, maakte rechtsomkeert en stapte het bureau af.
De hele opleiding sprak schande van het geval. Barten was even woedend als Frank en maakte daverende ruzie met Kles. De dokter schold
hem met uitgezochte adjectieven de huid vol. Maar de koppige Kles volhardde bij zijn beslissing en liet Frank zaterdags een fietspas geven. Waarop hij naar Amsterdam reisde en terugkwam zonder gesnapt zijn: toen
hij opzettelijk met zijn fietspas, waarop in dikke zwarte letters gedrukt
stond: `Geer spoorwegverkeer', de controlerende soldaat passeerde,
knipoogde die en duwde zijn hand amicaal weg, hij mocht zulke brutale
honden wel... En zo kwam het niet tot een conflict Kles–Van Wezel,
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want de volgende weken kwam er telkens iemand hem zijn treinpas aanbieden. Maar Kies begon zijns ondanks een rol te spelen in Frank van
Wezels `Dagboek van een landstormman ...' En dat smaakte hem bijzonder slecht zo kort voor z'n promotie tot kapitein...
V i DE GROTE BOTSING
Eerst kwam de herrie tussen Kies en de hele opleiding. De hele opleiding
had ill. een rekest geschreven aan de minister van oorlog om een dag
meer verlof in de maand. Want de opleiding had een dag minder verlof
dan de gewone rekruten. Dat was ... omdat er zoveel tijd niet afkon voor
de moeilijke studie. Een te belachelijk smoesje. Dus had de opleiding beraadslaagd en een rekest naar de minister gestuurd. leder apart een gelijkluidend rekest natuurlijk, want een rekest door allemaal ondertekend –
dat mocht niet. Vermoedelijk omdat er dan niet genoeg papier vermorst
werd. En zo waren er honderd grote gele brieven, met het adres van de
minister van oorlog erop, tegelijk in de bus gestopt. Met voorbijgaan
van de hierarchieke weg. Dat mocht, als je wat aan de minister te vragen
had, maar de hierarchieke weg voelde zich daar altijd door beledigd.
Zo ook de lichtgeraakte en verheven heerser over de opleidingscompagnie, de sinds de mobilisatie weledelgestrenge heer Kle§. En hij besloot,
dat e vrijpostige kerels van zijn ongenoegen overtuigd zouden raken.
Te en einde riep hij ze in completo bijeen op een grote kamer met de
boodschap, dat hij ze iets te vertellen had. En voorafgegaan door zijn
sergeant-majoor, die `geeft... acht!' comxnandeerde, verscheen hij, in de
voile glorie van een zwaargebouwde ballonbroek, een paar nieuwe
zeemleren handschoenen met teruggeslagen kappen, een machtige kepi
en een onwezenlijk grote sabel, die kletterde als drie andere. Tevreden
keek hij rond, overtuigd dat de kerels een geweldige indruk van hem
zouden krijgen. Ei daarin vergiste hij zich niet: de verbazing was algemeen en ongehuicheld.
Rustig glimlachend koesterde luitenant Kles zich in de verwondering
van de stram staande troep. Hij werd er gemoedelijk onder en vergunde
ze genadiglijk om op de plaats rust te gaan staan. Toen schraapte hij zijn
keel en sprak : `Ik moet jullie es wat vertellen. Dat schijnt nodig te zijn.
Jullie voelen je te veel burger in een soldatenpak. Daar moet verandering
in komen. Soldaten moeten jullie je voelen, soldaten en niks dan soldaten.
Met de burgermaatschappij hebben jullie voorlopig afgedaan
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leder ogenblik word ik lastig gevallen om een dag verlof. Onder allerlei smoesjes. De een moet voor z'n zaak naar huis, omdat z'n compagnon
niet voort kan. De ander moet noodzakelijk weg omdat de Russische
papieren duikelen en as ie niet gauw persoonlijk ingrijpt, d'r een paar ton
verloren gaan. De derde z'n broer trouwt, de vierde trouwt zelf en de
vijfde z'n vrouw is ernstig ziek ... Jullie moeten toch begrijpen, dat voor
al die pietluttigheden geen extra verlof gegeven kan worden!'
Hij keek vragend rond. De gezichten blaakten nu juist niet van het
begrip, dat hij verwachtte. Er ging een vaag gemompel door de vergadering.
lemand iets op te merken ?'
Feber kwam naar voren. la, ik, luit' ... U kunt gemakkelijk zeggen,
dat dat pietluttigheden zijn en dat we aan de burgermaatschappij maar
niet meer moeten denken... Maar wij moeten weer in de burgermaatschappij terug en dat doen we liefst zonder eerst geruineerd te zijn, begrijpt u?'
Kles lachte, als tegen een kind, dat een grappige domheid gezegd heeft.
`Juist !' riep hij vrolijk. Trecies! Daar heb je de zaak! De heren denken
aldoor maar aan hun voorbije burgerbelangetjes... Niks mee te maken,
hoor, soldaat, niks ! Kijk es... d'r bestaat op 't ogenblik maar een belang :
dat is het belang van het gemobiliseerde vaderland. Daar zijn jullie burgerbelangen niks bij ! Denk es even, wat er op het spel staat : de hele wereld
is in oorlog. Elke dag kunnen wij d'r ook bij betrokken worden. Wat
betekenen daarbij nou kwestietjes als een huwelijk, een paar ton persoonlijk verlies, een zieke vrouw. Jullie hebben geen burgerbelangen meer,
doodgewoon.'
`Dus onze persoonlijke belangen,' viel Frank van Wezel in, `houden
geen verband met de belangen van het land. De zakelijke welvaart van
persoonlijke ondernemingen laat 'et vaderland onberoerd ?'
`Ik sta geen debat toe !' blafte Kles.
`Da's 't makkelijkste,' vond een onbekende.
`Julie burgerbelangen komen niet in aanmerking, die kunnen me geen
fluit verdommen! En al zou je me aantonen, dat as je geen verlof kreeg,
je na de oorlog achter een kruiwagen zou moeten lopen, omdat je totaal
geruineerd was, dan kan me dat nog niks verdommen!'
`Da's flunk!' klonk het ergens onderdrukt.
Maar Kles was te diep verzonken in bewondering voor zijn mannelijke
welsprekendheid om het te horen en vervolgde tevreden: `Zie je, zo staat
de zaak. Hou daar nou es rekening mee. Wat 'et zwaarst is moet 'et
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zwaarst wegen. Julie hebben nou een rekest verstuurd om meer verlof.
Belachelijk. Gewoon belachelijk. 1k zal 'et tegenhouen. De opleiding kan
geen dag studie missen. D'r moet gewerkt worden, hard en zonder onderbreking. Ziezo, dat weten jullie nou. As je weer es wat te rekestreren
hebt, doe het dan over mijn bureau ... Goeiemiddag !' Hij salueerde Napoleonachtig en kletterde weg, de sergeant-majoor als een schaduw achter
hem aan. Zodra hij de deur uit was, barstte de verontwaardiging los. De
mannen waren diep gegriefd en putten zich uit in argumenten en krachttermen en de haat tegen de zotte Kles steeg met elke seconde. Frank van
Wezel nam de leiding van het ordeloze geschreeuw.
`Met schelden schieten we niet op, jongens,' riep hij. 'We moeten ons
gezamenlijk over hem beklagen, weer allemaal een rekest sturen. Ik zal
z'n idiote redevoeringen kort samenvatten en we moeten die in het
rekest opnemen en erbij zetten, dat we onze belangen in de handen
van deze officier niet langer veilig achten. Met een stile verwijzing naar
de geest onder de troep, die door zulk soort bevelhebbers niet precies in
de goede richting bevorderd wordt.'
Het plan vond. daverende bijval. Daar waren ze voor te vinden! Ze
zouen die halve gare ophakker een loer draaien. Opgewonden schreeuwend gingen ze uiteen.
Maar toen het rekest gereed was, waren er nog maar heel weinig, die
de moed toonden het mee in te zenden. Luitenant Barten meende : te
weinig ; als het rekest gevolg had, zou Kies overgeplaatst worden, maar
de rekestranten eveneens; zo eiste een goede militaire behandeling van
een dergelijk geval...
En dus werden de rekesten niet verzonden. Maar Frank van Wezel
schreef een bitter en heftig dagboekblaadje over het geval en duidde
plaats en man zó aan, dat vergissingen buitengesloten waren. Kles werd
aan de officierstafel min of meer gehoond, want de krant circuleerde haastig, door een rooie officier rondgegeven. Er werd veel over gepraat en
het dagboek werd plotseling hevig populair bij de opleiding. En Kles, die
wel vermoedde uit welke hoek de pijl was afgeschoten, besloot zich zekerheid te verschaffen omtrent de persoon van de schrijver. Doch hij .ving
overal bot. Maar daar hij een merkwaardig persoon was, greep hij naar
merkwaardige middelen. De kamergenoot van Frank van Wezel, de
tandarts Mertens, zou binnen enkele dagen in de officiersstand verheven
worden: luitenant-tandarts. Kles redeneerde logisch, dat, als Van Wezel
het befaamde `dagboek' schreef, Mertens dat zeer zeker weten moest.
En Mertens wist het ook: vaak genoeg had hij vloekend geinformeerd of
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'et nou haast gedaan was met dat rottige geschrijf, want dat 'et anders
helemaal de moeite niet meer waard was om te gaan kaarten.
Kies riep dus op een morgen de soldaat Mertens bij zich, liep kameraadschappelijk met hem rond op het terrein, vroeg hem het een en ander over
zijn vooruitzichten in z'n praktijk en kwam eindelijk, toch een beetje
aarzelend nog, tot het doel van het onderhoud : Th... zeg ... eh, Mertens,
weet jij misschien ook, wie van de lui dat 'clagboek van een landstormer'
schrij ft ?'
En Mertens antwoordde blijmoedig : `Zeker weet ik dat, luit' ...'
Kies' gezicht straalde : hij was op het goede spoor.
Trachtig!' juichte hij. 'En wie is 'et dan?'
Mertens glimlachte voorkomend, maar zei : la ... 't spijt me, luit',
maar ik heb m'n woord gegeven, dat ik die naam niet noemen zou, dus
u begrijpt ...'
Een verontschuldigend handgebaar voltooide de fatale mededeling.
Het gelaat van de compiescommandant werd plotseling een aanzienlijk
stuk langer. Hij kuchte en mopperde wat en dacht diep na. Na een poosje
helderde zijn gezicht weer wat op : hij had een aannemelijke uitweg gevonden.
`Alum!' zei hij. `Ik begrijp, Mertens, dat het moeilijk voor je is.
Maar ... eh... over een dag of wat, eh... dan ben je 66k officier ... Nou,
en als officier ... dan hoef je je niet meer gebonden te voelen door het
woord, dat je als soldaat gegeven hebt, niewaar ... Dus dan kun je 't me
veilig vertellen ...'
Hoopvol keek hij op naar Mertens, die een hoofd boven hem uitstak.
Maar Mertens' gezicht stond helemaal niet hoopgevend. Integendeel. Het
gaf enkel blijk van verbazing en verontwaardiging. Strak antwoordde
hij : `Ik weet niet, luit', of dat onder officieren de gebruikelijke opvatting
van het erewoord is. Ik geloof het voorlopig nog maar liever niet...
Maar mijn woord heb ik gegeven als Mertens. En al wordt Mertens
generaal, z'n woord houdt ie. Van mij zult u nooit te weten komen, wie
de schrijver is.'
Toen lachte de luitenant Kies. Hij lachte luid en vrolijk, alsof ie een
goede mop gehoord had, draaide zich om en liep lachend weg, Mertens
verstomd achterlatend.
Maar de volgende dag stond het merkwaardige gesprek met een ietwat
medelijdende toelichting in de krant en luitenant Kies moest veel en erg
hard lachen in die dagen om zijn woedende ergernis te verbergen tegenover allerlei mensen, die hem het stukje lieten lezen en vroegen of hij dat
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nou waarachtig zó ingepikt had... En nog enkele dagen later was Kles
verdwenen : bevorderd tot kapitein en overgeplaatst naar het hoge noorden ... Hij kreeg van de lachende opleiding het heilige kruis na. En hardnekkig dook telkens het gerucht op, dat hij helemaal niet overgeplaatst
was, maar opgesloten in een gekkenhuis. Het was niet waar, maar toch
geloofde iedereen het grif...
De nieuwe compagniescommandant was een rustige, bedaarde man,
beschaafd, met een blinkende lorgnet en een zachte stem. Hij meende
het niet kwaad, maar hij was als de dood zo bang voor de legerorders en
handhaafde ze angstvallig, bewerend, dat hij niet verantwoordelijk was
voor de bevolen krankzinnigheden, maar wel voor de uitvoering ervan.
En zo kon hij nooit de achting of de genegenheid winnen van de opleiding, die met de dag meer maling kreeg aan de legerorders en manmoedig samenzwoer om ze allemaal te ontduiken. Zo kwam het, dat ook de
nieuwe compiescommandant spoedig op ietwat pijnlijke wijze tot de
ervaring kwam, dat er van de opleiding uit iemand hinderlijke dagboekbladzijden schreef. En de steeds aangroeiende stapels rooie kranten, die
elke dag voor die opleiding bezorgd werden, vervulden hem met ergernis en onrust. Er werd naar alle kanten gesnord en gevraagd, maar het
geheim bleef onopgelost ... De hele opleiding wist, wie de schrijver was.
Vaak genoeg werd een stukje op de chambree voorgelezen en toegejuicht,
eer het werd verzonden. Maar niemand liet ooit een woord naar buiten
los. Ook de officieren en het kader wisten ervan. Barten en Hamel kwamen soms 's avonds op Franks kamer in de stad en vertelden hem zotternijen uit het officierskorps. En hij gebruikte ze welwillend, lichtte ze op
zijn luchthartig-ironische wijze toe en de onrust in Harderwijk steeg. Niemand buiten de ingewijden begreep er iets van. Hoe wist die vent al die
dingen ? Wantrouwig keken de officieren mekaar aan : iemand van hen
moest tot de schuldigen behoren. Maar wie ? En het werd steeds ongemoedelijker. Want eensklaps bleek, dat `hogerhand' het dagboek in de
gaten hield. Kort achtereen kwamen twee dagboekblaadjes, uitgeknipt en
op een groot vel papier geplakt, van de Tersafdeling' van het ministerie
van oorlog op het compiesbureau 'met verzoek om consideratie en advies .. Het ging over enigszins onwaarschijnlijke en niet volkomen geoorloofde staaltjes van machtswaan en brptaliteit, door officieren bedreven en door Frank van Wezel goedmoedig-meewarig te boek. gesteld. Na nauwgezet onderzoek bleken de feiten juist, en na `consideratie
en advies' van de compiescommandant kregen de verblufte officieren die
zich zo snoevend heldhaftig gedragen en onkwetsbaar gewaand hadden,
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van hogerhand een gevoelige douw. Waardoor de nervositeit merkbaar
steeg en de zucht om de onbekende schrijver te ontdekken, toenam.
Maar er werd niets ontdekt.
De luitenant Laagboom had meer dan eens stofgeleverd voor inslaande
dagboekbladzijden. Hij had een collega de schuld gegeven, ruzie en een
pak slaag gekregen. Later had hij toch verdenking opgevat tegen Frank
van Wezel en eens, toen de opleiding juist van een oefening terugkwam,
liet hij hem bij zich roepen op het voorplein. Frank keek zijn uniform
even na, of er niets verkeerd zat en stapte op het Kind toe, klapte de hakken tegen elkaar en meldde zich model: landstormplichtige Van Wezel
meldt zich.'
Het Kind leunde krijgshaftig op zijn sabel, salueerde slapjes en keek de
landstormplichtige van het hoofd tot de voeten met arrogante blikken
aan, zwijgend. En bleef kijken en zwijgen. Frank bedacht, dat je je als
soldaat toch heel wat moest laten welgevallen. Waarom mocht hij dat
verwaande, vlegelachtige treiteraartje nou geen klap op z'n bloemzoet
babygezicht geven ? Hij verdiende het toch! Langzaam steeg het bloed
hem naar het hoofd onder deze dwaze, brutale blik van Laagboom. En
zich dwingend om correct te blijven, vroeg hij : `Mag ik misschien ook
weten, luit', waarom u me hebt laten roepen?'
Toen kraakte de stem van het Kind, achteloos en traag : Vat doet de
landstormplichtige Van Wezel in 't burgerleven ?'
Geergerd antwoordde Frank op dezelfde dwaze toon : 'De landstormplichtige Van Wezel is in 't burgerleven onderwijzer.'
Het Kind nam hem weer van het hoofd tot de voeten op, en zweeg.
Bleef kijken, en zwijgen. Frank doorzag zijn tactiek wel: hij wou hem
prikkelen, ergeren, en ongeoorloofde repliek uitlokken, maar hij verdomde het om daar in te vliegen ! Hij zou correct blijven, al kookte hij
van drift om de onbeschaamde provocatie van die arrogante kleine aap.
IJzig kalm vroeg hij : 'Is dat alles wat u te vragen hebt, luit', of wou u
nog iets weten?'
Nog even zweeg Laagboom. Toen antwoordde hij nonchalant : 'Nee ...
dat wou ik alleen maar even weten...'
`En mag ik misschien ook vragen met welk doel u dat weten wou?'
Hij was niet van plan geweest, het te vragen, maar de houding van
Laagboom werd hem langzamerhand te kras. De luitenant keek langs
hem heen, geeuwde even achter zijn keurig geschoeide hand en zei toen
traag : 'Dank je... je kunt wel inrukken...'
En Frank van Wezel, bleek en woedend, moest zich inhouden, moest
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salueren, moest een, twee, klap, rechtsomkeert maken en stram afmarcheren. Hij mocht die vervloekte pestkop niet alleen niet ondersteboven
schoppen, maar moest zorgvuldig alle bewegingen model uitvoeren,
want anders zou hij teruggeroepen worden om het over te doen en dan
zouden er onvermijdelijk krasse woorden en misschien klappen vallen en
was hij het kind van de rekening ... 0, je leerde wel zelfbeheersing in
dienst! Maar je gevoel van eigenwaarde... daar moest je dan ook elke
vlegel met z'n lompe modderpoten maar overheen laten lopen...
Op een middag in het begin van oktober kwam de vettige corveea-, die
eeuwig voor kamerwacht speelde, met z'n armen zwaaiend de kamer op
stormen.
`Heren ! Heren !' schreeuwde hij naar de verbaasde landstormers.
`Groot nieuws ! geweldig ! D'r is een schip met bananeschillen aangekomen !'
Verwonderd keken ze hem aan.
Nou?' vroeg iemand.
Nou?' herhaalde de kamerwacht verslagen. Nou? Begrijpen jullie
dat niet ? Voor jullie ieder een paar ! De heren worden zaterdag allemaal
bevorderd tot kepraal! Wel gefeliciteerd, heren!'
En hij stak z'n groezelige hand uit, of ie de hele rij wou langs gaan om
ze stuk voor stuk geluk te wensen. Maar geen mens nam de gul uitgestoken hand aan...
`Hoe weet jij dat?'
`De generaal gesproken,' grinnikte de kamerwacht, en hij verduidelijkte : 'De jongen van 't bero ... Jullie zitte d'r an, mannen ... 't schip met
bananeschillen ligt an de wal.'
En jolig begon hij te zingen:
Een scheepje in de haven lag
Hojo! Rojo ! Hojohojohojo !

Gevuld met specerijen,
Hojohojo ! Hojohojohojo !
`Flou je snuit, idioot!'
Hij werd de kamer uitgegooid en luidruchtig werd het nieuws besproken.
Zou het waar zijn? Zouen ze werkelijk die vuile, gele kemelsgaren
onderscheidingstekenen op hun mouwen krijgen ? Ze bleken er allemaal
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een gruwelijke afkeer van te hebben. Het was de eerste schrede op het pad
naar de rang van officier ... Ze zouen weg raken uit de bevoorrechte
stand van onverantwoordelijke soldaat ...
En het was maar al te waar!
Nog dezelfde dag kwam er bevel, dat ze hun overjas en tuniek bij de
kleermaker moesten inleveren en 's zaterdags liepen ze allemaal met
gloednieuwe, kanariegele chevrons op hun mouwen en voelden zich
zeldzaam verlegen...
Het was een malle toestand. De jongere opleiding, die beneden in het
gebouw lag, jeugdige reservisten, waren door Laagboom uiterst model
gedrild en als zij een van de nieuwbakken korporaals tegenkwamen,
salueerden ze stram.
Frank liep met Feber en de Zeeuwse rechtsgeleerde naar de stad en
halverwege kwamen ze een lange, bleke reservist tegen, die verstijfde van
eerbied, zodra hij de voorgeschreven afstand bereikt had en als door een
veer bewogen klapte zijn arm omhoog naar de zijkant van zijn hoofd.
En hij deed eerlijk zijn best om eerbiedig doch krijgshaftig zijn meerderen
aan te kijken. Frank zwaaide met een slap handje : 'Bonjour!'
De Zeeuw lachte en riep : Idioot!'
Maar Feber keek grimmig voor zich uit. Toen de reservist een pas of
wat voorbij was, draaide de stuurman zich om en riep met zware, schorre
stem : `Heee ! Soldaat !'
De soldaat bleef staan en keerde zich verschrikt om.
`Korn es hier!'
Beteuterd kwam de reservist naderbij, salueerde opnieuw en sprong
onberispelijk in de houding voor de blijkbaar vertoornde meerdere. Afkeurend nam Feber hem van het hoofd tot de voeten op met een blik,
die de arme reservist visioenen opende van eindeloze reeksen nachten, in
de politiekamer doorgebracht.
`Ga d'r eerst es as een fatsoenlijk mens bijstaan,' gromde de stuurman.
le heb toch bijgeval geen bezemsteel ingeslikt, wel? Vooruit, kerel, doe
toch niet zo gek, ga gewoon staan.'
De soldaat werd er verlegen mee. Aarzelend nam hij een meer menselijke houding aan.
`Zo,' zei Feber voldaan, laten we nou es even kennis maken. M'n
naam is Feber.' En hij stak vriendschappelijk zijn hand uit, die schroomvallig werd aangenomen.
`Aangenaam,' stamelde de reservist, 'De Groot.'
`Nou, De Groot,' zei de stuurman op dreigende toon. lk yin 'et alle327

machtig plezierig, dat ik es kennis met je gemaakt heb. Kan je boksen ?'
`Eh... nee, korporaal r
`Feber!' verbeterde de ander. `Zeg tegen je grootmoeder korporaal,
voor mijn part, maar niet tegen een eerste stuurman, ben jij bedonderd!
Wel, De Groot, as je niet boksen kunt, wordt de zaak veel eenvoudiger ...
Kijk es... as je me weer tegenkomt en je heb 't hart, in je donder om te
salueren, dan sla ik je vierkant tegen de grond, snap je? Ik ben niet van
plan om 'et hele Nederlandse leger te groeten. 't Is al erg genoeg, dat ik
'et m'n meerderen mot doen. Onthou dat en zeg 'et voort.'
De reservist keek uit het veld geslagen. Daarop glimlachte hij bleekjes.
Feber wuifde met de hand ten afscheid en zei : 'Anders niks, De Groot...
Bonjour, jongen.'
`Goeienavond, heren !' antwoordde de soldaat en, bereids onverbeterlijk, sloeg hij de hakken tegen mekaar, salueerde en marcheerde kranig
af. Frank en de ander lagen dubbel van het 14-len. Feber vloekte geweldig. Hij schudde zijn vuist achter de haastmakende reservist en
schreeuwde : 'Ezel! Individu ! Korn es terug as je lef hebt r
Maar de ezel kwam niet terug. Hij beende haastig voort in de richting
van de kazerne en zijn schouders schokten verdacht.
` Hij lacht nog ook, dat stuk falderappes !' mokte de stuurman. Toen
schoot hij ook in een lack en ze liepen door, telkens weer gierend om de
nonsens van het feit, dat ze nou `gegradueerden' waren, de eerste stap
gezet hadden op de weg naar de sterren.
` Per aspera ad astra,' citeerde de jurist met galgehumor. Overigens
merkten ze niet veel van hun nieuwe waardigheid, want de dienst bleef
dezelfde en van hogerhand werden ze volstrekt niet volwassener behandeld dan tevoren...
Toen ze een week de strepen droegen, ondernamen ze een vierdaagse
mars. Het zou de krachtproef worden van hun getraindheid. 's Maandagsmorgens marcheerden ze om zeven uur de kazerne uit, met de muziek voorop, die hen een eind weegs uitgeleide zou doen. Ze waren goed
gemutst. Ze zagen volstrekt niet op tegen de honderd vijfendertig kilometer, die ze af te leggen hadden. Niemand had er trouwens enig idee
van wat het betekent, deze afstand in vier dagen af te lopen, volledig
bepakt en bewapend. Ze bedachten alleen, dat ze vier dagen lang het
gewone werk niet zouden hoeven doen, dat het prachtig oktoberweer
was, dat ze door de heerlijke bossen, heiden en heuvels van de Veluwe
zouden trekken en dat de week met deze militaire wandeling om zou
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vliegen. Twee der adspiranten hadden verlof gekregen op hun motorrijwiel mee te gaan : ze konden dan iedere dag de post halen en de eventuele uitvallers vooruit rijden naar de plaats van bestemming op de duozitting. Vrolijk donderden zij op hun Indian en Harley Davidson met
geopende knalpotten langs de colonne en werden luid toegejuicht.
Luitenant Hamel en de oudste sergeant waren op de frets vooruit als
kwartiermakers.
De eerste avond bleven ze in Lunteren en werden ingekwartierd. Voor
het eerst van hun leven waren ze ongenode gasten in een vreemd huis.
Met een briefje meldden zij zich aan de verschillende adressen om voeding en onderdak. Het was toch wel een ietwat onwennige gewaarwording ...
Frank van Wezel was met drie anderen ingekwartierd op een grote
villa, die midden in een prachtig park lag. Z'n Zeeuwse kamergenoot
was erbij, een boekhouder van een bank in Amsterdam en Feber. Ze
werden door een tuinknecht naar een zij-ingang geleid en daar overgenomen door een stemmige ouwe juffrouw in 't zwart, die hen voorging
naar een kleine kamer, waar de tafel al gedekt stond. In de hoek stond een
wonderlijk ding, dat met een grauwe hoes overtrokken was en er raadselachtig uit zag. Zodra de juffrouw was weggegaan met de boodschap,
dat het eten aanstonds kwam, lichtte Frank een hoekje van de hoes op en
verrast keken ze mekaar aan : een badkuip ... Ze waren ondergebracht in
een ongebruikte badkamer ... Vreemd ... het vertrekje was keurig en toch
voelden ze zich ontstemd, pijnlijk aangedaan ... Ineens wisten ze zich, wat
soldaten in deze wonderlijk ondankbare wereld altijd geweest zijn:
paria's, ietwat verdachte, ietwat onfrisse individuen, die je alleen ontvangt
als het moet en dan opbergt op plaatsen, die er minder op aankomen en
waar je ze het minste opmerkt ... In heel die grote villa was geen plekje
meer geschikt om hen aan tafel te brengen dan deze ongebruikte badkamer ... Na een lange dag marcheren. Ze waren gemoedelijke jongens,
maar toch voelden ze zich spijtig en geergerd. Het is niet prettig, zo opeens gedemonstreerd te zien, hoever je gezonken bent beneden het peil,
waarop je da.cht voorgoed te staan in de samenleving.
`Zouen we ons nou maar niet moeten gedragen in overeenstemming
met de manier waarop we ontvangen worden ?' vroeg de Zeeuwse
jurist nij dig.
`Ik ga met m'n handen eten,' voorspelde Feber en liet een daverende
vloek rollen.
Integendeel,' 'vond Frank. `Altijd meneer blijven ... wacht maar ...'
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Een norse huisknecht bracht onder toezicht van de stemmige juffrouw,
die kennelijk een huishoudster was, het eten op tafel. Overvloedig en
voortreffelijk. Maar servetten lagen er niet naast de borden. Demonstratief haalden ze een handdoek uit hun ransels en spreidden die netjes
over hun kpieen. De huishoudster keek beledigd. Met geweldige eetlust
vielen de landstormers op het maal aan, zwijgend en verwoed...
Toen ging de deur open en een dame, stralend van neerbuigende vriendelijkheid kwam binnen, een face a main elegant voor de ogen, een arm
om de schouders van een meisje van een jaar of twaalf, dat mee mocht
om te zien hoe die soldaten smulden. Beminnelijk groette de dame : 'Dag,
mannen ! Smaakt het eten ?'
Gelijktijdig stonden de vier landstormers overeind, militair, stram.
Frank was het dichtst bij de deur en onder een invallende gedachten
stelde hij met een strak gezicht voor : `Mag ik u even de namen van uw
gasten bekend maken, mevrouw ? Jonkheer Kotting thoe Middelburg,
doctorandus in de rechten, Meester Van Welie, onderdirecteur van de
Twentse Bank in Amsterdam, Kapitein Feber, gezagvoerder bij de
Nederland, Dr. Van Wezel.'
De hand met de face a main zakte langzaam naar de sneller op en neer
gaande boezem. De dame werd knalrood en daarop vreemd bleek. Haar
mond, waar de beminnelijke glimlach nog niet geheel van verdwenen
was, ging langzaam een eindje open en haar ogen sperden onnatuurlijk
wijd ... De vier korporaals keken haar ijzig `kalm aan, met strakke, nietszeggende gezichten, wachtend op haar antwoord. Dat stamelend kwain :
`Maar ... eh... gaat u toch zitten, heren... derangeer... derangeer u niet ..
ik, eh ... ik hoop vanavond nog het genoegen te hebben... Goedenavond
heren ... kom, Minnie ...'
Mama en Minnie bliezen haastig de aftocht, uitgeleid door Frank van
Wezel, die met een onberispelijke buiging de deur voor haar open hield ..
Toen hij zich omkeerde, keek hij in drie stomverbaasde gezichten. Enkele
seconden later zaten ze alle vier weer rond de tafel, hielden zich aan de
rand vast, voorovergebogen, met rood aanzwellende gezichten. Ze durfden niet hardop lachen, maar de tafel schudde onder de druk van hun ingehouden pret ... En van let gastheerlijke gezin zagen ze niemand meer ..
Toen ze tegen halftien lila een paar levendige uren in het hotelletje, dat
als hoofdkwartier fungeerde, naar huis kwamen, werden ze bij het hek
opgewacht door de huisknecht, die met akelige eerbied zijn les opzei:
`Kompelemente van meneer en mevrouw en ofdatte de here nog even in
't selon wille komme theedrinke.'
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Frank van Wezel tikte hem beschermend op de schouder en antwoordde : `Beste vriend, je zult ons moeten verontschuldigen. Zeg aan meneer
en mevrouw, dat het ons allemachtig spijt, maar we zijn doodaf en we
moeten morgen om zes uur weer uit de veren. Wil je zo goed zijn ons
te wizen, waar we slapen moeten ?'
De beteuterde huisknecht gehoorzaamde. En ze kregen ieder een aparte
prachtvolle slaapkamer, zoals ze waarschijnlijk geen van vieren nog ooit
gezien hadden.
De volgende dag begon genoeglijk. De troep was in goede conditie en
toen na een half uurtje de stijfheid uit de benen was, bekeken ze het leven
met verheugde ogen, genoten van de zonneschijn en de prachtige streek,
waardoor de mars ging en niet minder van hun gezang en de straffe
moppen, die ze tapten. Toen bereikten ze Ede en daar hield de vreugde
op. De marcherende officiersschool werd opgenomen als onderdeel van
een gevechtsoefening in grote stijl. Ze waren totaal overrompeld. Plotseling werden ze van hun officieren beroofd en met vreemde sergeants en
soldaten het veld ingestuurd. Een majoor met een mond vol spraakgebreken had heldhaftige pogingen aangewend om de troepen duidelijk te
maken, dat de oefening een zeker doel had en welk doel dat was, maar
niemand had er iets anders van begrepen, dan dat ze tot de rode troepen
behoorden en de blauwe troepen in de buurt van Bennekom moesten
verslaan. De Harderwijkse opleiding was radicaal uit elkaar geslagen.
Onder vreemd commando scharre l -len ze in groepjes en patrouilles door
bosjes en over akkers, strompelden over omgeploegde velden, liepen gebukt door droge sloten en achter akkermaalshout en gaven luide uiting
aan-hun ontstemming over deze onverwachte en zeer onwelkome onderbreking van hun plezierige mars. Er scheen overal ernstig gevaar te dreigen, want voortdurend moesten ze in looppas over open velden, kruipen
door struikgewas en zwijgen. De stemming werd moorddadig... En toen
ze een uur bezig waren, was de boel hopeloos in de knoop gelopen, wist
niemand meer, waar hij naar toe moest en was iedereen bekaf en geneigd
om onmiddellijk de opgezette bajonet door ieder lichaam te jagen, dat
ervoor kwam.
Men naderde de vijand, naar het scheen. Frank van Wezel werd met
een patrouille van vijf man het terrein ingestuurd om de boel te verkennen. Ze zuchtten van verlichting, toen ze zich vrij voelden van de
dienstklopperige leiding der vreemde sergeants, zochten een welbeschut
plekje in het bos en strekten hun vermoeide leden voor een aangename
rustpoze. Maar de vrees, dat ze te ver achter zouden raken, joeg hen toch
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spoedig weer op en ze slopen Indiaanachtig langs de bosrand en over de
door eikehakhout omgeven akkertjes... Tot ze beweging zagen in een
kreupelbosje, langs welks rand ze zich sluiperig voortbewogen.
`Halt, jongens,' fluisterde Frank, zich zwaar bewust van zijn verantwoordelijkheid als commandant. 'Es kijken, wat dat voor snuiters zijn.'
"t Is vast die rotvijand,' bromde Feber, die ook van de partij was.
Wat let me,' dreigde Jonkheer Kotting thoe Middelburg, 'of ik rijg die
jakhalzen allemaal aan m'n bajonet!' en hij stiet verwoed gaten in de
lucht.
"t Zijn blauwen,' fluisterde Frank. len patrouille.'
De patrouille stond juist stil, op nog geen twintig meter afstand. Ze
had geen flauw vermoeden van de moorddadige nabijheid der rode geweldenaars en stak sigaretten op. Snel slopen Franks mannetjes rond het
groepje argelozen en plotseling zagen dezen rondom bajonetten blinken
en hoorden zacht en dreigend: 'Leg je geweren neer, jullie zijn gevangen.'
De overrompelden keken stomverbaasd naar de vreemde snoeshanen.
Het waren drie soldaten en een korporaal. De korporaal zei nijdig : `Zeg,
maak nou geen fiebelegeintjes, jij met je gevangen... ben je belazerd?'
`Misschien,' antwoordde Frank. 'Maar jullie zijn gevangen. Neer die
geweren of je wordt zelf neergelegd.'
lk maak je zonder genade koud,' deelde Feber mee, de korporaal z'n
bajonet voor z'n buik houdend. `Weg met die spuit...'
De vijandige patrouille lachte. Het waren gemoedelijke helden, die gevaar en dood als mannen onder het oog wisten te zien. Ze legden de
wapens neer en gaven zich over.
Wat zullen we met die vetlappen doen ?' vroeg een ander der overwinnaars.
Frank krabde zich achter 't oor. Ja, waar moesten ze met die kerels
blijven? Maar het vraagstuk werd spoedig opgelost, want van drie
kanten werd er plotseling gevuurd en een minuut later waren ze zelf de
gevangenen van een grotere patrouille blauwen onder aanvoering van
een jeugdige vaandrig. En deze edele krijgsman liet hen daadwerkelijk
ontwapenen : met zure gezichten namen de soldaten hun geweren over en
handenwrijvend liepen de gevangenen mee.
De verheugde vaandrig liep met trots opgericht hoofd naast zijn succesvol troepje en keek met vaderlijke blikken op zijn vrolijke gevangenen neer.
Toen kwamen ze een tweede luitenant tegen op de fiets. Vlak bi d hen
sprong hij van zijn vehikel en begon aanstonds te schreeuwen: `Terug332

gaan, vaandrig ! D'r is een vergissing begaan ! Alles moet hersteld worden
zoals 'et een half uur geleden was, zegt de majoorr
Hij sprong weer op de frets en peddelde haastig weg.
De schrik sloeg de gevangenen om het hart. Gelukkig kwam er toen ineens een eerste luitenant aan, die verwonderd vroeg : `Waar ga je heen,
vaandrig ? Heb je daar gevangenen ? Je loopt de verkeerde kant op !'
`Pardon, luit', daareven kreeg ik bevel, terug te gaan naar waar ik een
half uur geleden was.'
De luitenant keek stomverbaasd. Waarom?'
Ia., 't was bevel van de majoor.'
`Niles mee te maken !' bulderde de officier. `Ik kom net van de overste.
Wat is dat voor apekool ?'
`D'r was een vergissing, luit'.'
`Klets ! Rechtsomkeert en naar 'et detachement r
De gevangenen juichten. De vaandrig keek mistig. Hij had nog niet genoeg praktijk om zulke ontroeringen met een ongeschokt gemoed te
doorstaan. Maar hij keerde ten tweeden male om en de troep marcheerde
weer in de richting van de rust. De soldaten gaven humoristische krijgskundige theorie ...
Na een kwartier zaten de gevangenen met nog een stel verheugde lotgenoten op een pleintje bijeen, rookten, aten en vertelden hoe ze gedurende die onbegrijpelijke oefening in handen van de vijand geraakt waren.
Ze hadden er allemaal geweldig veel plezier in, maar geen sterveling begreep iets van zijn avonturen ... Tot hun grote spijt werd er toen spoedig
`eindigen met de oefening' geblazen en kort daarop was de officiersschool weer compleet en marcheerden de troepeti uit Ede naar hun
kazernes terug.
De meesten waren doodmoe en voelden hun voeten pijnlijk steken.
En ruim twee derden van de dagmars hadden ze nog voor de boeg. De
stemming was aardig gezakt en die dag, na de middag, hadden de motorrijders veel werk om lui, die niet meer konden, vooruit te brengen naar
het hoofdkwartier te Oosterbeek; zij namen de vermoeide uitvallers op de
duozitting en hadden er een duivels vermaak in, de slachtoffers mee te
sleuren in een vaartje van honderd kilometer met donderend ploffende
knalpotten...
De derde dag werd gemarcheerd van Oosterbeek over Arnhem naar
Apeldoorn. Het was een onnatuurlijk hete oktoberdag en de eindeloze,
voortdurend klimmende en dalende weg werd een gloeiende kwelling.
De voeten kregen afzichtelijk geweldige afmetingen voor de ontstelde
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verbeelding van de landstormers. Langzaam aan ontwikkelde zich de zonderlinge gewaarwording, dat ze eigenlijk niets dan voeten waren en dat
die voeten aan alle kanten vol wonden, kloven, eksterogen, zweren en
vergiftige dooms zaten. En boven op die monsterachtige voeten woog
een enorme last, die elke beweging nog duizendmaal pijnlijker maakte:
hun uitrusting, die verscheidene centenaars moest wegen, uit louter lood
moest zijn samengesteld. En nooit hadden ze geweten, dat hun geweerriem eigenlijk een mes was, dat het vlees van je schouder tot op het been
doorsneed... Ze werden allengs zelf te moe en te beroerd om te vloeken
en te schelden. Weemoedig herdachten ze de kwartieren in Oosterbeek,
waar het gemoedelijk geweest was en de rustige buurtjes hun gastvrij en
hartelijk hadden ontvangen. Ze dachten maar aan een ding : aan de kwartieren in Apeldoorn en ze stelden zich voor hoe ze na deze moorddadige
dag knus en behaaglijk zouen rusten, wat slaperig praten en soezerig door
de avond rollen tot ze naar bed zouden kruipen en slapen als mollen
0, te mogen slapen ! Niet langer meer die monsterlijke pijnklompen van
voeten te moeten bewegen... Die weg naar Apeldoorn scheen aldoor
langer te worden ... Maar ze kwamen in Apeldoorn. En ze boften : ze
waren ingekwartierd in een villawijk, bij de deftigste burgers van Apeldoorn. De burgers, die kort geleden een legerdag georganiseerd hadden,
geestdriftig gespeecht hadden en gedronken op `onze jongens ...' De burgers, die blaakten van geestdrift voor het leger, letterlijk huilden van liefde voor de soldaten ... De opleiding bofte. Wat zouen ze hartelijk, juichend worden binnengehaald als Lang verbeide gasten! Wat zouen ze
vertroeteld worden ! Ze moesten nog wel een heel eind lopen, want de
meeste kwartieren lagen een half uur of daaromtrent van het centrum,
waar de troep ontbonden werd. Maar dat kon er nog wel bij : na dat
laatste pijnlijke half uurtje kwam dan ook de goddelijke koestering van de
weelderige rust in een behaaglijke omgeving
Jaja ... Maar in plaats daarvan kwam voor de overgrote meerderheid
een bijna groteske ontgoocheling ... Op hun bellen werden ze ontvangen
door een stijve huisknecht of een blankgemutste dienstbode en kregen
een briefje, dat ze zich met hun inkwartieringsbiljet aan dat en dat adres
moesten vervoegen : daar waren ze door hun hartelijke gastheren – uitbesteed... Even stonden ze, star verbaasd, met hun briefje in de hand, te
kijken naar de keurige deur, die zich rustig voor hen sloot. Die alle vertrouwen, alle behaaglijkheid, alle hoop meedogenloos voor hen afsloot.
Die hen buiten stiet, koel en honend, buiten de gemeenschap der deftige
burgers ... waartoe de meesten van hen zelf behoorden... Voor het eerst
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van hun leven kregen ze een klein proefje van de bitterheid, die een mens
het leven vergallen kan, als hij ondervindt hoe beter gekleden en gevoeden, beter van middelen voorziene soortgenoten hun de rug toewenden met een minachting, die des te grievender is, wijl het gebaar zo natuurlijk, onopzettelijk, vanzelfsprekend lijkt Soldaten doodgewone
soldaten waren ze immers, afgesneden van eigen kring, van hun maatschappelijke basis gestoten. Ook Frank van Wezel was met enkele lotgenoten uitbesteed. Ze waren terechtgekomen in een uitstekend hotelpension, waar ze goed eten en behoorlijke kamers vonden. Maar dat kon
de bitterheid niet wegnemen van de smadelijke behandeling, die zij hadden ondervonden. Zonder een woord van verkiaring of verontschuldiging aan de deur te worden afgescheept door de knecht, met een briefje
waar je vreten en een slaapplaats voor kon krijgen! Als een onappetijtelijke bedelaar, als een schurftige hond! Door mensen, uitgerekend juist
door die mensen, wier belangen je als de nood am de man kwam, het
allereerst verdedigen moest met je bloed ! Het vaderland... dat was immers helemaal in het bezit van dat soort mensen... Maar hun fijne neuzen
konden niet tegen de geur van zweet en leer en wapenvet, die deze onaanzienlijke soldeniers overal meebrachten ... De huichelaars ! De baatzuchtige zwetsers!
De laatste dag van de mars!
0, die morgen! De hele troep was gemelijk gestemd. Ze voelden zich
moe en nog erger beledigd dan de vorige avond. Bovendien was het weer
omgeslagen. Er woei een koude wind en er viel een kille regen, druilerig
en gestaag. De weg was modderig en overal in de colonne brak ruzie uit.
Maar toen ze eenmaal weer in bekende oefenterreinen kwamen en dus
op menselijke afstanden van Harderwijk waren, leefden ze wonderlijk op.
Ze vergeten hun pijnlijke voeten, ruggen en schouders en stapten vlugger voort Bij Sonnevanck werden ze opgewacht door de militaire
kapel en toen was alle leed vergeten Muziek is een wonderding ! De
vermbeide lijven kregen nieuwe veerkracht. De ruggen strekten zich, de
benen stapten vaster en in sterker regelmaat. De verslapte gezichten leefden op, de ogen kregen nieuwe glans ...
En de opleiding van de landstorm-Bosboom marcheerde het kazerneplein op, zo fors en kranig, ,alsof ze eerst een uur geleden was uitgerukt.
En de saamgestroomde soldatentroep, die heimelijk gehoopt had, die
troep ouwe kerels als invaliden, in stukken en brokken te zien binnenstrornpelen, barstte los in een spontaan applaus en bravo-geroep, dat de
sportieve harten der landstormers weldadig aandeed... Ze waren stie335

kern toch trots op hun uithoudingsvermogen en luisterden met welbehagen naar de woorden van lof, die de commandanten hun toezwaaiden.
Ze voelden zich kerels, mannetjesputters die voor geen klein geruchtje
vervaard waren en bluften over hun marsoefeningetje, alsof ze bereid
waren morgen aan de dag weer zo'n aardigheid te ondernemen
Maar in hun hart waren ze toch dolblij, dat het karwei achter de rug
'was ...
De volgende dag mochten ze als beloning voor hun kranig gedrag heel
de diensttijd `poetsen'. Wat bleek te bestaan in pijpjes roken, op pantoffeltj es rondscharrelen, keveren op het wolletje, kaartspelen en onzinnige
ruzies uitknobbelen. Ze kikkerden er helemaal van op. En Frank van
Wezel benutte de dag om een venijnige open brief te componeren, waarin de deftige burgers van Apeldoorn onbarmhartig de oren gewassen
werd. Het epistel werd onder juichende goedkeuring van hoog tot
laag vermenigvuldigd en aanstonds naar de pers gezonden. De grote pers
toonde vaderlandslievend, waarin de grote pers klein kan zijn en gooide
de brief in de prullenmand. Alleen het rooie blad kwam ermee en dadelijk
was Leiden in last : de ijverige persafdeling van Oorlog' zond het ding
om `consideratie en advies' naar de compiescommandant, die zwetend
van agitatie Van Wezel op zijn bureau riep.
Het werd een heel aardig gesprek.
`Heb jij deze open brief geschreven ?'
luit'.'
mag niet uit naam van anderen schrijven !'
In de krant toch wel, luit' ?'
`Verdomme ! ik krijg er de last maar mee !'
`Dan hadden de deftige burgers van Apeldoorn maar niet zo onhebbelijk moeten doen, luit'.'
`ILIm je weet zeker, dat jullie officieren er de grootste last mee
krijgen ?'
"t Is met hun medeweten en instemming geschreven, luit'. Ze waren
net zo verontwaardigd als wij.'
`Weer wat nieuws ! Ze zullen nu gestraft worden, omdat ze de kwartieren, waar jullie uitbesteed waren, niet eerst geinspecteerd hebben...
Jullie hadden geen klachten mogen hebben over je inkwartiering.'
`Dat was natuurlijk praktisch onmogelijk. En klachten over de kwartieren daar gaat 'et in de open brief niet over. Enkel over de onbeschaamdheid en de hondsheid, waarmee wij van de deftige deuren gewezen werden.'
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`Zo ... nou, enfin ... dat muisje zal wel een staartje hebben. Je zult er
wel nader van horen.'
Wel, luit', ik ben bang van niet. Maar ik wou u wel graag van tevoren
zeggen, dat ik me verzetten zal tegen elke straf voor dit feit. Ik heb niets
meer gedaan dan wat m'n recht was als staatsburger.'
`En de krijgstucht dan?'
`Als me wordt aangetoond, dat ik de krijgstucht geschonden heb, zal
ik in straf berusten, maar eerder niet ...'
Onzeker keek de compiescommandant hem aan. De majoor kuchte
achter zijn hand. Dan viel de luitenant wanhopig uit : `Wat moet ik hier
nou, verdomme, mee an ?!'
`Ik weet het ook niet, luit' ... Maar u zou bijvoorbeeld kunnen zeggen,
dat de schrijver uws inziens niets gedaan heeft, wat zijn bevoegdheid te
buiten ging en dat u het ook niet aardig vindt van die Apeldoornse deftigheden.'
Opnieuw zuchtte de luitenant. Iij hebt makkelijk praten,' zei hij
nijdig. `Nou, Bonder maar op. Je moet maar afwachten wat ervan
komt ...'
Er kwam een herhaling van het gesprek van. Want 'Oorlog' nam geen
genoegen met zijn consideratie, noch met zijn advies en stuurde het document ten tweeden male in om nadere consideratie en advies. Frank
volhardde koeltjes bij zijn inzichten en de luitenant was woest, was wanhopig, zag geen uitkomst uit de moeilijke situatie. 'Oorlog' wou blijkbaar, zijn karakter getrouw, bloed zien, en in zijn hart was de nieuwe
compagniescommandant veel te zachtaardig om het zover te laten komen. Gelukkig bemoeide toen de sergeant-majoor zich met de zaak. Hij
schreef een ellenlange brief, waar niemand, ook hijzelf niet, uit wijs kon
worden, en toen bleek 'Oorlog' bevredigd. Nooit hoorde men inter iets
van deze vervaarlijke kwestie.
Intussen werd de kwestie van Frank van Wezels `Dagboek van een
landstormman' met de dag pijnlijker. Er gebeurden zonderlinge dingen
bij de opleiding. Er was een kapitein-inspecteur aangesteld, die een enigszins verbluffende entree maakte. Hij liet de troep aantreden en keek
zonder veel welbehagen of respect de rijen langs. Blijkbaar vond hij het
nogal een raar zootje. Met luide en barse stern informeerde hij bij luitenant Barten: `Wat is er dat voor een daar, met die dikke pens?'
`Dat is Peters, een effectenmakelaar uit Amsterdam.'
`Zo, hm... lijkt meer op een volgevreten spekslager.'
De delinquent kreeg een kleur, maar van plezier was dat niet.
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`En die vent daar, met al dat Naar an z'n bakkes?'
`Dat is Blok, een kunstschilder.'
`0 ... een artiest! Kan je wel aan z'n dwepersogen zien ...'
De artiest glimlachte in z'n geweldige baard. Hij was een zachtmoedig
man en een wijsgeer. Bruutheid boezemde hem enkel een met meelij gemengde afkeer in. Maar de kapitein ging verder : 'Die baard mot eraf!'
Ontroering en schrik voer door de gelederen. Bloks Leonardo-baard
was de trots van de opleiding en ze voelden het allemaal als een persoonlijke belediging, dat er een aanslag op dit formidabele bewijs van hun
achtbaarheid gedaan werd.
Barten keek zuur en antwoordde, eveneens duidelijk hoorbaar : 'Ik
vrees, kapitein, dat Blok daar niet toe to bewegen zal zijn.'
`Bewegen ? Je gelast het 'em eenvoudig en daarmee uit.'
`Het reglement inwendige dienst zegt, dat baard en snor naar verkiezing gedragen mogen worden, mits dit het gelaat des mans niet ontsiere.'
`1k constateer, dat het smoel door z'n struikgewas ontsierd wordt en
't zal d'r of ook... Hee, jij daar, met je baard, kom es voor 't front.'
Hij daar met z'n baard kwam naar voren.
le moet je baard laten scheren.'
"t Spijt me, kapitein, maar daar kan ik niet aan denken.'
Het was in alle gemoedsrust gezegd, maar de kapitein keek of ie een
klap in z'n gezicht gekregen had. Hij werd rood en brulde : 'Met an
denken? Kerel... ik gelast 'et je! Begrijp je dat ?'
lawel, kapitein, maar m'n baard laat ik staan op medisch voorschrift ...
Voor m'n keel, begrijpt u? Zonder baard heb ik aldoor last van bronchitis.'
De kapitein aarzelde. Barten gnoof zichtbaar. De kapitein retireerde
strategisch: "k Zal 't onderzoeken... Maar verdomd lelijk blijft 'et...
Is dat een bakkes voor een militair ? Schande gewoon... Ga maar terug
in 't gelid ...'
Hij keek nog even de rij langs, bromde : `Wat een stel ! Wat een
zootje...
Daarna salueerde hij en ging naar z'n bureau.
En behalve door de kapitein-instructeur werd de opleiding ook nog
verontrust door een kolonel, die regelmatig de officiersscholen inspecteerde. Hij was een stork staaltje van een kolonel. Een borstehge knevel
hing dreigend onder zijn haviksneus en zijn harde grijze ogen keken geweldig onverbiddelijk. Hij liep kaarsrecht, met krakende laarzen en rinkelende sporen. En deze alleszins merkwaardige en karakteristieke kolonel
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werd dan de oorzaak van het grote conflict in Frank van Wezels militaire loopbaan.
Bij een inspectie gedroeg hij zich volledig naar zijn aard. Frank had
zijn voet verstuikt en zat op een bankje voor de kazerne rustig het
schouwspel aan te zien. De opleiding exerceerde in kleine afdelingen, telkens onder commando van een andere adspirant, die moest leren commanderen en zijn troep in bepaalde formatie en bepaalde richting dirigeren. Luitenant Barten en de sergeants liepen van de ene naar de andere
afdeling, gaven aanwijzingen en instructies, corrigeerden fouten en
deden nog eens voor hoe de commandotoon moet klinken. Het ging
alles gemoedelijk en vriendschappehjk en iedereen deed eerlijk z'n best
om ervan te maken wat ervan te maken was...
Toen kwam de kolonel.
En het was uit met de gemoedelijkheid.
Er bleek geen bliksem van te deugen. De kolonel wist alles veel beter.
Dat was trouwens niet te verwonderen, maar het ware misschien aardiger geweest, dit niet zo ontstellend duidelijk en opdringerig te demonstreren. Het rustige work ontaardde in een zenuwachtig gejaag. De vergissingen in de commando's en in de uitvoering namen toe in aantal en
ernst. De kolonel bulderde. Zijn streng gezicht werd rood van verontwaardiging, van ontzetting, van eerlijke woede. Hij stapte voor het gelid uit, kranig, kaarsrecht, met klappende zolen en stramgehouden hoofd
om te laten zien hoe het moest. Hij maakte zich geweldig druk, stapte,
schreeuwde, vloekte en Frank van Wezel keek naar zijn grijze haren, verwonderde zich en werd bewogen van oprecht medelijden... Hij hoorde
een groezelige corveeer, die op z'n bezem leunend naar de kleine tragedie
keek, tegen een kameraad grinniken : `Kijk hem... stapt net as een haan,
die stront an ze pote heb
De vergelijking was onnavolgbaar raak en Frank glimlachte, maar
zijn medelijden verdiepte zich. De kolonel schold een oude sergeant uit,
die een lange broek droeg, wat niet model was. Hij raakte in razende
woede, omdat een grenadier een wit boordje droeg onder de opstaande
kraag van zijn tuniek. Toen riep hij luitenant Barten bij zich en maakte
hem ten aanhore van de troep een knetterend standje, vertelde hem in al
te ronde woorden, dat er geen godverdit-en-dat van deugde en eindigde
met de hartekreet: 'Het is dun, meneer, dun! Zeer dun!' Toen hij zweeg,
wou luitenant Barten zich verdedigen, maar aanstonds donderde de kolonel opnieuw los: `Hou je mond, luitenant! Als ik je aanmerkingen
maak, heb je maar te zwijgen, begrepen!'
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Barten werd een nuance bleker, salueerde en draaide zich met idetterende sabel om. De kolonel wierp nog een laatste woedende blik over de
rommelzooi van een opleiding en stoof toen als een wervelwind de kazerne binnen om bij de bataljonscommandant troost te zoeken voor zijn
gekweld gemoed... En Frank van Wezel peinsde hoofdschuddend over
de wrange humor van het geval, over het ontstellende feit, dat deze
grij saard zich zo overdreven kon opwinden over zo onbeduidende, zuiver
mechanische kleinigheden; over het leven, dat deze mens geleefd moest
hebben, om zo te kunnen zijn, zo te kunnen optreden... En 's avonds
schreef hij op zijn rustige kamer in de stad een paar dagboekblaadjes
over de kapitein-instructeur en de kolonel. Psychologische beschouwinkjes, zonder boosheid of haat. Hij vond de zachte woorden en de weke
toon om deze verlorenen te beklagen en hij glimlachte, toen hij de stukjes
overlas : ze zouden dit wijde mededogen aanvaarden noch waarderen...
Deze dagboekblaadjes sloegen geweldig in. Ze deden de ronde door de
kazerne en werden door hoog en laag geprezen en bewonderd. Door de
minderen met begrip en grimmige tevredenheid, door de hogeren met
honend leedvermaak ... En toen de opleiding terugkwam van een met
voile teugen genoten kerstverlof, begon er in de nerveuze sfeer van de
opleiding een streng en vrij wild onderzoek naar de schrijver. De kolonel
bemoeide zich er nu zelf mee. Hij was persoonlijk aangetast. Als de onverlaten zich zelfs niet ontzagen om hem, de opperste verschijning, de
verblindende afgod van deze kring met hun vuige hoon te attaqueren,
werd het hoog tijd er radicaal een eind aan te maken.
Het eerste slachtoffer was luitenant Barten. Gelijk alle officieren werd
ook hij door de kolonel ondervraagd: of hij misschien wist, wie de walgelijke schendstukjes schreef. Barten had zijn blinde eerbied voor kolonels verloren, nu hij onder invloed der landstormers tot de ontdekking
gekomen was, dat onder de uniform ten slotte ook een doodgewoon
feilbaar mens school. Hij had zelfs de zonderlinge aanmatiging te menen,
dat hij door deze man persoonlijk beledigd was! Alsof de worm zich beledigd mag voelen als de machtige bliksem der hemelgoden hem treft !
Dus antwoordde Barten bedaard : `Dat kan ik u niet zeggen, kolonel ...
Maar ik kan u wel zeggen, dat ik deze stukjes zeer bewonder !'
De kolonel werd bleek van schrik over zoveel ongehoorde brutaliteit,
onbegrijpelijke woorden uit de mond van een subaltern officiertje.
`Meneer !' bruiste hij op. 'Hoe kunt u zulke schandelijke stukjes tegen
de krijgstucht bewonderen ? Het is infaam ! Wat gebeurt er hier toch in
Harderwijk ?'
340

`Ik vind de stukjes prachtig geschreven,' deelde Barten rustig mee.
`Bovendien zijn ze altijd waar en ik kan niet zien, dat ze tegen de krijgstucht zijn.'
Niet tegen de krijgstucht ? En de kolonel zelf was erin aan de kaak
gesteld als een verloren ziel en bij een haan vergeleken, die een zeker
iets aan z'n poten had! Niet tegen de krijgstucht? De kolonel schuimbekte.
`Meneer Barten ! Ik straf u met vier dagen kamerarrest wegens onbehoorlijk gedrag bij een onderhoud met uw superieur. U kunt gaan!'
Barten ging en schreef een verzoek aan de superieur van zijn superieur
om verzet aan te tekenen tegen zijn straf. Waarop hij wegens ongegronde
reclame gestraft werd met tien dagen streng arrest `zonder acces', wat in
mensentaal wil zeggen, dat hij geen bezoek mocht ontvangen en geen
dienst doen : een soort provooststraf voor de officier. Waarop Barten
zijn zaak voor de krijgsraad bracht.
De kolonel was zo geschrokken en zo bezorgd voor het morele welzijn
van de adspirant-officieren, dat Barten onmiddellijk werd afgezet als
commandant en vervangen door een onnozel uitziende jongeman van
het bekende type 'ik-zal-dat-zakie-wel-es-effe-opknappen...' De landstormers konden zijn bloed wel drinken nog voor ze hem gezien hadden.
Hij zou de plaats innemen van hun alley vriend en beschermer, van hun
troetelkind Barten ? Ze haatten hem bloedig. En zijn entree was weinig
fraai.
Hij vertelde, dat het tot nu toe bij de opleiding maar een slappe boel
geweest was, maar dat hij er de wind wel onder zou krijgen.
De opleiding kookte : dat was een belediging voor Barten.
De opleiding had z'n tijd een beetje verlapswanst, maar van vandaag of
zou er gewerkt moeten worden. Ze hadden te weinig begrip van het
respect, dat ze hun meerderen verschuldigd waren, maar hij zou hun dat
wel es even bijbrengen. De opleiding ziedde. Hoe dorst die blaag een
collega, in wiens schaduw hij niet kon staan, zo afbreken in zijn afwezigheid!
Daar had je bijv. het Reglement-Infanterie I: dat moesten ze uit hun
hoofd kennen voor het examen volgende maand, gewoon letterlijk uit
hun hoofd. Toen stond Feber op, het gelaat van een stuitende domheid,
een zedig dikkerdje.
luitenant,' zei hij bedroefd, 'clat kan ik niet.'
Wantrouwig keek de luitenant hem aan. Maar het domme gezicht
stelde hem gerust, en kortaf vroeg hij : Wat kan jij niet ?'
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‘Uit m'n hoofd leren, luit' ... Ik heb nou gewoonweg nOciit iets uit m'n
hoofd kunnen leren.'
'Hm !' kuchte de luitenant, onzeker rondziende over de mannen, die
verholen grinnikten. Maar misschien grinnikten ze enkel om de stommiteit van die kleine dikke kaffer. Voor sommige individuen moest je toegevend weten te zijn.
Ia., kijk es bier,' zei hij welwillend. 'Dan moet jij je de bewegingen maar
in onderdelen voorstellen en ze stuk voor stuk opnoemen, begrijp je ?'
Feber knikte, dat hij het begrepen had, maar zijn gezicht bleef dom en
angstig.
lawel, luit',' antwoordde hij schuchter, `maar dat kan ik ook niet ...'
De verdachte geluiden in de troep namen hoorbaar toe. De luitenant kende deze opleiding uit verhalen, die hij erover gehoord had. Hij raakte een
weinig in de war, en vroeg : 'Hoe heet jij ?'
`Feber, luit'.'
`Feber, Feber,' mompelde de luitenant, in zijn lijst kijkend, terwij1 de
troep op de banken al luidruchtiger werd. Hij kon zo gauw de naam niet
vinden en zei onhandig : `Feber ? Ik zie je naam niet op de lijst staan.'
Febers gezicht kreeg een uitdrukking van bovenaardse vreugde. Hij
greep onverwijld zijn kwartiermuts van de bank en zei opgelucht: 'Dan
kan ik zeker wel naar huis gaan, luit' ?'
Een schaterlach barstte los en zelfs de luitenant moest even glimlachen
om die kwibus. Maar een seconde later overzag hij de hachelijke toestand
en donderde los, tot de opleiding in gemelijk stilzwijgen naar zijn vervelende zeurstem luisterde. En van dat moment of stond het vast, dat hij
een gluiperd, een droge knul en een ellendeling was. Dat was onbillijk,
want de jonge luitenant Bals was enkel maar dom en had geen gevoel
voor humor.
Het onderzoek in de officierswereld had geen resultaten opgeleverd.
Behalve dan de straf van Barten en een reeks zonderlinge verdenkingen
over en weer. Toen besloot de kolonel in arren moede, de listigheden van
zijn speurderszin ook op de mindere goden te gaan toepassen. Op een
middag, toen er rustig theorie gegeven werd, kwam de ordonnans van
het bataljonsbureau telkens geheimzinnig de kamer op en nam een der
leerlingen mee. Ze gingen ongaarne, want er werd een buitengewoon belangwekkend probleem behandeld. Gelijk de lezer weet, waren de meeste
van deze ouwe landstormers getrouwd. Dat gaf hun recht op bepaalde
gunsten, waaronder behoorde, dat een met kwartierarrest gestrafte deze
hechtenis thuis bij zijn vrouw mocht `uitzitten'. Maar nu was aan een der
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getrouwden deze gunst geweigerd. Hij mokte somber en de kameraden
scholden heftig mee. Zo lieten ze zich niet behandelen! Wat moois! Het
kleine beetj e recht, dat ze hadden, konden ze zich niet laten ontnemen!
En nu was de sergeant aan de hand van een voorwereldlijk reglement
bezig hun duidelijk te maken, dat ze niks te mopperen of te protesteren
hadden. Want dat reglement handelde over de soldaat en zijn recht om te
trouwen. Wanneer hij niet een bepaald aantal dienstjaren had, mocht hij
niet trouwen zonder toestemming van zijn meerdere. Nou, en zoveel
dienstjaren hadden ze niet. Konden ze soms een bewijs overleggen, dat
hun commandant toestemming tot hun huwelijk gegeven had ? Nee ...
ze hadden enige jaren geleden schandelijk verzuimd na te speuren, wie
er ooit wellicht hun militaire commandant worden zou. Weliswaar hadden ze de verontschuldiging, dat ze vrijgeloot en dus niet dienstplichtig
waren. Weliswaar was het reglement bedoeld voor beroepssoldaten.
Maar dat alles nam niet weg, dat de militaire overheden met die belabberde formaliteit van hun huwelijk geen rekening behoefde te houden.
Administratief waren ze niet getrouwd...

Het was een wonderlijke gedachte, dat ze eigenlijk, militair-administratief bekeken, niet getrouwd waren ! Vandaar misschien hun zonderlinge vrijgezellenneigingen, die hun waren aangewaaid zodra ze de
uniform hadden aangetrokken ! Er brak een storm los... Niet getrouwd?
Nou ja, administratiefniet getrouwd ... Administratief bekeken waren hun
vrouwen dus hun vrouwen niet ... Ze vonden uit, dat militairement pane
die vrouwen dus niet meer of minder waren dan hun administratieve
mainteneetjes ... Dat was een gewichtige ontdekking ! Ze voelden zich
zeer voorname heren en zetten een hoge borst ... Ze waren heren-metmaintenees, wat, zoals iedereen weet, een hoge maatschappelijke positie
is ! Het was een dwaas half uur en ze genoten het uitbundig!
Intussen ging op het bataljonsbureau 'het onderzoek' hevig zijn gang.
De kolonel zat er achter de tafel, geflankeerd door de kapitein-instructeur
en de kapitein Taas, die als bataljonscommandant fungeerde. Toevalligerwijze werd er eerst een reeks Amsterdarnmers voor de vierschaar gedaagd.
En onveranderlijk speelde zich dan hetzelfde toneel of met dezelfde dialoog. De kolonel vroeg : 'Lees jij dat "Dagboek van een landstormman"
wel es, korporaal ?'
`0 jawel, kolonel, dat lezen we allemaal.'
`Zo... En heb je er ook enig vermoeden van, wie dat schrijft?'
De Amsterdammer keek verbaasd.
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`Nee, kolonel,' zei hij dan met kennelijke oprechtheid.' Geen flauw vermoeden.'
lim! Heb je nooit in dat verband es een naam horen noemen ?'
`Een naarn, kolonel? Hoe bedoelt u?'
`Nou... van iemand, die voor de schrijver wordt aangezien!'
'0 ! bedoelt u dat?'
Hij nam een veelbelovende pauze, dacht ernstig na en concludeerde
dan zuchtend: 'Nee, 't spijt me, kolonel, maar ik heb nooit zo iets gehoord...'
De doorborende blikken van de drie geweldigen achter de tafel waren
niet in staat, zijn geheugen op te frissen. Zijn gelaat bleef even gesloten en
onschuldig. Derhalve besloot de kolonel : `Zo ... h'm ... zonderling ...
Enfin ... ga je gang maar, korporaal.'
En er werd een nieuwe scholier geroepen, die even weinig lust had, z'n
kameraad te verraden en een even onnozel gezicht wist te produceren.
Tot eindelijk een man verscheen, die minder gemoedsrustig bleek en
meer toegankelijk voor de invloed van dreigende blikken en blinkende
sterren. Het was een onderwijzer ergens uit de binnenlanden van Groningen, een, die serieus van kannibalisme verdacht werd in ogenblikken
van baldadige ontstemming. Op de vraag of hij nooit een naam had
horen noemen, antwoordde deze held bevend, dat hij de korporaal
Frank van Wezel wel eens had horen aanduiden als iemand, die het dagboek zou kunnen schrijven ... De ogen van de kolonel lichtten op in
vreugde ... De korporaal Frank van Wezel werd op het bureau ontboden.
De korporaal Frank van Wezel begreep, dat er onheil in de lucht zat en
dat hij ondervraagd zou worden over het dagboek.
Toen hij zich, stram militair, meldde, doorboorden drie paar strenge
ogen hem en de kolonel donderde hem aanstonds toe, met dreigend
uitgestrekte vinger : lij bent de schrijver van die artikelen in de krant!'
Frank keek hem vast aan en vroeg bedaard : `Mag ik ook weten, kolonel,
over welke artikelen en welke krant het gaat ? D ' r zijn er zo'n massa ...'
`Dat dagboek van een landstormman in het blad van de socialisten ...
dat schrij f j ij . '
Het klonk zeer beslist. Frank van Wezel vroeg zich af, wat deze aanklager wist. Hadden ze tOch een brief onderschept ? Hij was van plan geweest, tegenover deze brutale machtsprotsen een even brutale leugen te
gebruiken. Maar de onzekerheid of ze al dan niet bewijzen in handen
hadden, dwong hem tot een andere tactiek. En dus vroeg hij : `Mag ik
misschien ook weten, kolonel, welke bewijzen u daarvoor hebt ?'
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`Bewijzen?' brulde de kolonel. `Bewijzen? Ik beschuldig je ervan en
daarmee uit!'
Frank van Wezel voelde, dat er geen bewijzen waren. Glimlachend zei
hij : 'Het is de goede gewoonte, kolonel, dat degene, die beschuldigt, ook
de bewijzen levert voor zijn beschuldigingen.'
`Nonsens!' vond de kolonel. `Ik zeg, dat jij het gedaan hebt. Zeg jij nou
maar ja of nee, dan zijn we klaar.'
Toen sprak Frank van Wezel het noodlottige woord, dat verbijstering
en woede bracht.
`Neem me niet kwalijk, kolonel, maar ik maak bezwaar om op deze
wijze een pertinent antwoord te geven. Ik zeg geen ja en geen nee.' Een
ogenblik was zelfs de kolonel verstomd. Zodra hij zijn stem teruggevonden had, blafte hij : 'En waarom, he ? Wat bezielt jou?'
Zijn onbeschofte buldertoon irriteerde Frank hevig. Hij had er nooit
tegen gekund als een hond te worden afgesnauwd. Maar hij bedwong
zijn wrevel, wetend, dat hij hier niets won met terug te snauwen. Een
tintje bleker van opkomende woede, maar met rustige stem, lei hij uit:
`Daar zijn verschillende redenen voor, kolonel. Allereerst deze: u hebt mij
beschuldigd en moet dus de bewijzen bijbrengen. Dan is u met uw vraag
aan 't verkeerde adres; u vraagt naar de onthulling van een pseudoniem
of van anonimiteit ; dat is vragen naar een redactiegeheim, waarover ik
niet beschik en beschikken mag ; dat kan alleen de redactie u beantwoorden, als zij mag en wil. Bovendien weet ik niet of er nog anderen dan ik
verdacht worden en ik wil niet meewerken tot de beschuldiging tegen die
anderen door nee te zeggen. Maar ik zeg evenmin ja. Als u weet en bewijzen kunt, dat ik de schrijver ben, handelt u dan maar zoals u denkt,
dat moet.'
De kolonel was rood geworden. Zijn ogen schoten vuur. Zijn gebalde
vuist trilde op de tafel. Naar adem happend schreeuwde hij : `Dus je
weigert op m'n vraag te antwoorden ? Denk erom, korporaal, ik overweeg
tochal, of iemand, die deze schandelijke stukken schreef, wel een rang
in het Nederlandse leger mag bekleden... Ik gelast j e, te antwoorden.'
"t Spijt me, kolonel, maar ik geloof niet, dat u daar de bevoegdheid
voor hebt. Ik blijf bezwaar maken op een vraag in die vorm te antwoorden.'
De kolonel was gebluft. Een zodanige brutaliteit, zo koud en vormelijk, had hij waarschijnlijk in zijn hele loopbaan nog nooit ontmoet. Een
ogenblik leek het alsofhij op zou springen en de weerspannige korporaal
te lijf gaan.. Daarop bulderde hij : Voor de laatste maal gelast ik je om op
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mijn vraag te antwoorden met ja of nee... Zeg nou maar of je weigert
aan mijn bevel te voldoen.'
`Ik blijf bezwaar maken, kolonel.'
De kolonel greep een papier, dat voor hem op tafel lag en grauwde al
schrijvende: 'Dan straf ik jou met veertien dagen provoost, korporaal,
met de volgende mutatie: Bij het onderzoek naar de schrijver van een
serie de krijgstucht' ten zeerste ondermijnende artikelen geweigerd te
antwoorden op de vraag of hij al dan niet de schrijver was, daardoor het
onderzoek bemoeilijkt en door zijn wijze van antwoorden de indruk gewekt, dat hij zelf de schrijver was ...'
Een ogenblik draaide alles Frank voor ogen.
Veertien dagen provoost ? Veertien dagen in die stinkende, kleine cel?
Als uit de verte hoorde hij de stem van de kolonel, die bars vroeg : `Heb
je nog iets te zeggen of te vragen, korporaal?'
Toen strekte Frank nog strammer zijn bovenlijf en antwoordde rustig :
lawel, kolonel, ik zou graag van u weten, op welke wijze ik tegen deze
straf kan reclameren.'
De kolonel vloog op, als door een adder gebeten. Zijn streng en nurks
gelaat stond nu werkelijk een weinig ontdaan. Hij wees met trillende
vinger naar Van Wezel en schreeuwde : `Kapitein ! u zult morgen die
man nog es straff'en voor deze vraag ! Afmars, korporaal!'
De korporaal salueerde, maakte rechtsomkeert : een... twee ... klap !
en marcheerde met Rinke pas af. Hij bewees daarmee, dat hij in dienst al
veel zelfbeheersing geleerd had, een geweldig voordeel.
Op wonderbaarlijke wijze vloog het bericht van zijn straf door de
kazerne. Toen hij terug op de kamer kwam, wisten de kameraads het al.
Ze keken deelnemend naar zijn wit gezicht met de woedende ogen en
barstten uit in een wild geschreeuw, maar de begeleidende sergeantmajoor beval stilte en dreef hen voor de bedden. Toen moest de arrestant
zich in zijn werkpak kleden en hem volgen naar de wacht. In de gang
kwam de dokter hen tegemoet. Hij drong tussen Frank en zijn bewaker
in en fluisterde : 'As je gauw ziek wordt, laat ik je vanavond nog naar
't hospitaal brengen.'
i
Toen was hij weg en zijn woorden zoemden in Van Wezels hoofd,
verward en roezig, als een refrein, dat hij lang geleden eens gehoord had
en niet precies meer thuis kon brengen. In de wacht werd hij gefouilleerd.
Een minuut daarna zat hij in de cel, was de deur met een klap achter hem
dichtgevallen, had het slot geknarst, was de stilte over hem gevallen als
een benauwenis...
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Gevangen!
Opgesloten in een cel ! Als een boef, een misdadiger ...
Hij had een groot gevoel voor humor, Frank van Wezel, maar hij was
niet in staat dit geval van de humoristische kant te bekijken. Hij zat vol
woede, verontwaardiging, schrik ook. Met verdwaasde blikken keek hij
naar de hoge, kale, bekraste muren, de met ijzer beslagen deur, het getraliede venster van matglas...
Grauw schemerde de vale winternamiddag naar binnen. Frank rilde
in zijn dunne werlddeding ... 't Was koud in het onverwarmde hok met
zijn stenen vloer ... Waarom was deze cel onverwarmd ? Midden in de
winter ! Een arrestant had toch een gezondheid, die verwoest kon worden ? Zouden de cellen in de gevangenissen ook onverwarmd zijn ? Nee...
dat waren ze niet ... De dieven, oplichters en moordenaars zaten in verwarmde cellen ... Een gestrafte soldaat moest dus harder behandeld worden dan een moordenaar ? Veertien dagen hier ? Frank sprong op, stak de
kleumende handen in de zakken en begon heen en weer te lopen.
Al lopende, kalmeerde hij langzamerhand... Hij moest zijn hersens bij
mekaar houden. Rustig nadenken... Handelen... Geen gekke dingen
doen in woede en overspanning ... Wat had de dokter ook weer gezegd ?
Ziek worden? Als ie es ziek werd? In het hospitaal was het allicht beter
dan bier...
Toen om halfvijf de sergeant van de wacht met de kapitein van de week
in de cel kwam, vonden zij de arrestant bewusteloos en lieten hem haastig
naar het ziekenzaaltje transporteren. De dokter kwam binnenstuiven.
Nauwelijks groette hij de kapitein, boog zich aanstonds over de patient,
die roerloos op z'n brits lag, bleek en koud. Hij voelde zijn pols, lei de
hand op zijn hart, keek op z'n horloge.
`Dadelijk naar 't hospitaal brengen met een brancard... Vlug wat!'
commandeerde hij de hospitaalsergeant, die eerbiedig op z'n orders
wachtte.
` Is 't ernstig ?' vroeg de kapitein benauwd.
De dokter haalde de schouders op.
`Da's altijd ernstig,' antwoordde hij somber.
De kapitein stond beduusd, met een rood hoofd.
`Ik weet niks van de zaak,' zei hij. le weet, dat ik van de andere kazerne
kom. Wat is er gebeurd? Wat is dit voor een man?'
Kort lichtte de dokter hem in. De kapitein haalde de schouders op. Hij
gaf liever maar geen oordeel, knoopte z'n handschoenen dicht en ging
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groetend heen. Even later lag Frank van Wezel, nog steeds bewusteloos,
in dekens gewikkeld onder het dekzeil van een brancard en werd door
twee hospitaalsoldaten naar buiten gereden, de poort uit, in de richting
van de stad.
In het hospitaal wachtte de dokter al op hem en hij werd aanstonds te
bed gebracht in een grote kamer, waar een paar dozijn andere zieken uit
hun witte bedden nieuwsgierig naar de binnenkomende kameraad keken. In een hoekje bij het raam kreeg hij zijn plaats en de buren ontvingen
order hem met rust te laten, niets te vragen en geen gesprek met hem aan
te knopen : hij was overspannen en moest volstrekte rust hebben...
Rust ! Ja, daar had Frank wel behoefte aan!
Maar de rust kwam niet uit het zwijgen der anderen. De rust bleef
verre van hem. Zelfs de broomdrank, die hij te slikken kreeg, kon zijn
wilde gedachten niet effenen... Zijn hart sloeg razend. Zijn ogen stonden
strak, brandend in zijn hoofd. Een Joffe woede bleef in hem rumoeren en
scheen groter en groter te worden, tot ie heel zijn hoofd en borst vulde
met ondraaglijke spanning ... Dat dit zo maar mogehjk was! Dat dit je
kon overkomen in deze tijd, in dit land! Terwijl er vrijheid van drukpers
was en vrijheid van het woord voor iedere staatsburger! Dat ze je op een
blote verdenking eenvoudig in de cel sloten ... Hij was natuurlijk stom
geweest. Hij had botweg moeten liegen ... Hij met z'n rechts-standpunt !
Daar kwam je hier ver mee ! Wat een ploertenbende ! En je machteloosheid daartegenover ... Dat je niks terug kon doen ! Dat je je woede maar
op moest vreten, moest verkroppen... Driftig gooide hij de dekens terug,
benauwd, maar onmiddellijk werd hij met vriendelijke beslistheid weer
ingestopt door de oppasser met z'n bruine hondeogen en z'n goedig
lelijk gezicht ... Hij moest voorzichtig zijn ... niet vergeten, dat hij ziek
was ! God j a ... dat was waar ook ! Hij was ziek ... 0, wat was ie ziek!
En ineens moest hij hevig lachen, beet de tanden op mekaar en lachte toch
plots, kort en hard ... De oppasser keek bezorgd, dwong hem nog een
lepel te slikken van de kalmerende drank ... Die hem niet kalmeerde.
Hij dacht aan thuis.
Cor was juist aardig opgeknapt. Natuurlijk zou ze uit de krant van het
geval horen. Lezen dat hij in beroerde toestand naar het hospitaal gebracht was... Dat moest ie in ieder geval voorkomen. Maar een lang
telegram sturen ... Maar hoe ? Hij kon haar toch niet openlijk meedelen
dat die hele ziekte maar een komedietje was!
Gelukkig kwam Barten, toen hij zich hevig op lag te winden over het
vraagstuk, hoe hij zijn vrouw gerust kon stellen, eer ze de beroerdigheid
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uit de krant vemam. Hij sprak erover, met van woede trillende lippen.
Barten wenkte geruststellend met de hand. Dat kwam terecht: morgen
vroeg reisde hij zelf naar Amsterdam om haar op de hoogte to brengen
van de toestand. Hij moest nou maar niet piekeren. Iedereen was op zijn
hand. Ook de compiescommandant. Morgen werden op het bureau de
stukken klaargemaakt voor zijn verzet bij de krijgsraad tegen het schandelijke optreden van de kolonel en zijn staf. Morgenavond kwam de
compagniescommandant zelf hem bezoeken en hem de stukken laten
tekenen... Er was al getelefoneerd met de krant. De redactie zou iemand
sturen om alle bijzonderheden. De kamerfractie zou ongetwijfeld interpelleren. De minister van oorlog zou de straf wel schorsen, tot de krijgsraad uitspraak had gedaan. Alles kwam op z'n pootjes terecht... en de
kolonel zou er vies voor opdraaien met z'n middeleeuwse bullebakkenmethodes ! Frank haalde de schouders op : hij moest het eerst allemaal nog
zien!
`In ieder geval,' zei hij, `moeten de dagboekblaadjes gewoon blijven
verschijnen. En handelen over wat bij de opleiding gebeurt. Ze moeten
nou helemaal niet meer weten, uit welke hoek de wind waait.'
Het waren saaie, droefgeestige dagen. Buiten druilde het sombere
winterweer. Binnen was de nare atmosfeer van een allesbehalve volmaakt
militair hospitaal, de lucht van carbol en medicijnen, de trieste, trage
praatjes van de zieken, waar veel ernstige patienten bij waren. Urenlang
ijsbeerde Frank heen en weer in de kale, naargeestige kantine, waar herstellende zieken kaartspeelden en zich armzalig vermaakten, klaagden,
scholden, de oorlog en de mobilisatie vervloekten in alle toonaarden.
Hollanders en Belgen dooreen, Vlamingen en rad sprekende Walen,
maar geen enkele vrolijke toon. Alles was verdriet, weemoed, vergeten
woede, leed en machteloze opstandigheid. En hij liep maar heen en weer,
draaide en keerde aldoor dezelfde gedachten in zijn hoofd, dof en moedeloos ... De minister schorste niet, ondanks alle aandrang van kamerleden ... Hij sprak zich niet uit. Hij was bang voor de camarilla, voor de
militaire kliek. Dorst er niet met een fors gebaar tegenin gaan, verschool
zich achter de militaire strafwetten, die in sommige opzichten betreurenswaardig waren, zeker, maar waartegen hij niets kon uitrichten... Er was
nu een interpellatie op komst in optima forma, maar Frank verwachtte
er niets meer van. Hij had de hoop op een normale berechting van zijn
zaak opgegeven, bereidde zich voor op de provoost.
Een paar dagen later kwam Cor met kleine Bert naar Harderwijk. Ze
ging zolang wonen op Franks kamer in de stad, bij de vriendelijke men349

sen, die schuimden van verontwaardiging om wat ze meneer Van Wezel
aandeden en blij waren te kunnen helpen om alles zo draaglijk mogelijk
te maken.
Ze waren ongeveer de hele dag bij mekaar. Cor had vrije toegang tot
het hospitaal. Ze wandelden samen. Ze overlegden met de dokter. Die
wou nog steeds, dat Frank maar in het hospitaal bleef. Desnoods dan
maar, tot ie voor de krijgsraad moest verschijnen. Maar Frank schudde
het hoofd: hij zou niet voor de krijgsraad geroepen worden, vreesde hij,
of de straf moest achter de rug zijn. De loop van de gebeurtenissen in de
Tweede Kamer stemde hem ook pessimistisch. De minister schoof de
zaak op de lange baan... Bovendien: het verblijf in het naargeestige hospitaal, tussen hopeloze longlijders, maag- en nierkwalen, kwetsuren en
boosaardige zweren werd hem onverdraaglijk. Nee... hij wou maar
liever naar de kazerne terug ..., Dan maar de provoost in voor veertien
dagen. Zag ie tenminste een eind aan z'n misere!
Cor huilde. De dokter bromde. Maar Franks besluit stond vast. D'r
moest maar een eind komen aan die zenuwslopende afwachting.
`En je dagboek ?' vroeg de dokter. 'Hoe wil je dat in de cel doorzetten ?'
Frank glimlachte. `Daar vinden we wel wat op,' zei hij optimistisch.
`Verdomd kopstuk !' vloekte de dokter. `Enfm, je moet 'et ten slotte
zelf maar weten. Wanner wou je dan weg ?'
`Morgen maar.'
De dokter dacht na. 'Dan zal ik je uitschrijven tegen een uur of drie.
Kan je op je gemak bij je vrouw koffie gaan drinken en dan stap je zo
tegen een uur of acht, 'negen naar de kazerne en hat je in dat vuile hok
stoppen. Geldt die avond voor een hele dag.'
`Akkoord,' antwoordde Frank. 'Dan doen we 't zo.'
De dokter keek hem aan, hoofdschuddend. 'En kom dan elke morgen
op ziekenrapport. Kan ik je wat gunstige dingen voorschrijven. Je zenuwen zijn nog lang niet normaal.'
`Om de bliksem niet !' lachte Frank. `Dat duurt minstens nog wel een
veertien dagen!'
Ze grinnikten alle drie. Tegenover dat grove geweld kon je met een
stalen gezicht gerust wat listige verlakkerij stellen en je volkomen
deugdzaam blijven voelen!
En zo kwam Frank van Wezel 's avonds om halfacht de volgende dag
de wacht binnenstappen, na een toch heel onplezierig afscheid van Cor
en kleine Bert, en meldde zich als arrestant, ontslagen uit het hospitaal.
De sergeant keek hem nieuwsgierig aan: dat was dus die veelbesproken
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vent! Hij zag er niet voordelig uit! In al de tien dagen sinds hij naar het
hospitaal ging, had hij zich niet geschoren en hij was van plan om z'n
baard nou maar weer in 't wilde weg te laten groeien. Hij was bleek en
z'n gezicht stond heel strak. De sergeant zocht de sleutel van de provoost.
`Is de compiescommandant er misschien nog ?' vroeg Frank. '1k heb beloofd, dat ik 'em te spreken zou vragen, zodra ik in de kazerne kwam.
't Is over m'n reclame bij de krijgsraad.'
"k Zal es laten zien,' beloofde de wachtcommandant. `Daarnet heb ik
'em nog gezien.'
De luitenant was er nog.
laten we nog een beetje buiten rondwandelen,' stelde hij voor. "t Is
benauwd bier.'
`Ik ben arrestant, luit',' herinnerde Frank hem.
`Da's voor mijn verantwoording,' zei wrevelig de luitenant. 'Korn
maar mee.'
En al pratend liepen ze buiten rond, tot tegen halftien. Toen ging de
compiescommandant naar huis en Frank stapte weer naar de wacht om
naar de cel gebracht te worden. Zijn komst verwekte consternatie. De
luitenant Laagboom stond luid en driftig met de sergeant te praten. En
zodra deze Van Wezel zag binnenkomen, zei hij opgelucht : `Daar is ie!'
Laagboom keerde zich om en keek de ongeschoren arrestant met een
triomfantelijke blik aan.
`Waar kom jij vandaan?' blafte hij. `Ga in de houding staan, kerel!'
`Ik kom van de compagniescommandant, luit'.'
`Hoe laat ben je in de kazerne gekomen?'

`Om halfacht ongeveer.'
`Dat lieg je!'
Frank antwoordde niet.
le bent bier pas om negen uur gekomen!'
`Om halfacht, luit'.'
`Wel, verdomme ! De wachtcommandant zegt zelf om negen uur !'
`De wachtcommandant vergist zich, luit'. U kunt bij de compagniescommandant navragen. Tot voor een minuut was ik met hem op het
terrein aan 't wandelen.'
Het Kind dacht na. Een glimlach gleed over zijn rozerood gezicht.
`Nou ja... dat doet er minder toe... Hoe laat ben je uit bet hospitaal
ontslagen ?'
Aha! dat was 'et 'em dus... Hij had zich natuurlijk al op de hoogte
gesteld!
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`Om ongeveer halfvier, luit'.'
luist... En waar was je tussen halfvier en halfacht?'
`13ij m'n vrouw en m'n zoontje, luit'.'
`Heel aardig... Maar als arrestant had je dadelijk, onverwijld van het
hospitaal naar hier moeten komen. Dat wist je toch, he?'
`Nee, dat wist ik niet.'
`Als korporaal moet je dat weten... lk zal je rapporteren, korporaal!
Sergeant, stel deze man in arrest.'
En op z'n sabel leunend keek hij honend naar z'n buit. Hij had 'em te
pakken deze keer ! Hij zat ertussen ! Zou 'em leren om hatelijke stukkies
over officieren en het leger te schrijven! De of'cier trok altijd aan het
langste eind... Moest die vent met z'n brutale bek maar es flink ondervinden! Onder het insluiten verontschuldigde de wachtcommandant
zich zenuwachtig tegenover Frank. De zeldzame pech, dat nou ook juist
die Laagboom officier van de week moest zijn ! Hij had, om 'em zoveel
mogelijk te redden, een later uur van binnenkomst opgegeven, en nou
had ie 'em d'r juist dieper in gewerkt. Frank zei, dat ie 'et begreep en dat
ie 'et hem niet kwalijk nam... Dan zat ie opnieuw ingesloten... Het slot
viel dicht, de sleutel knarste, de grendels klikten... Het beest zat gekooid...
Veertien dagen! Even greep ontzetting hem aan... Veertien da.gen!
Die kwam ie nooit door in dit kleine, onfrisse, benauwde hok... Maar
met geweld bedwong hij zijn razend dooreentuimelende gedachten.
't Was gelukkig al laat. Hij kon dadelijk onder de wol kruipen, gaan
slapen, de hele rotbende vergeten... Halfluid vloekend kleedde hij zich
uit, maakte zijn wolletje op en schoot onder de dekens. Het licht op de
gang floepte uit... Nu was er alleen nog de flauwe lichtschemer van een
verwijderde lantaarn door het getraliede matglas... Slapen nou maar ...
nergens am denken... Slapen...
Jawel ... dat was heel verstandig overlegd! Maar doen was nog wat
anders! Hij woelde en keerde in zijn dekens en het was diep in de nacht,
eer hij uitgeput en dof van machteloosheid in een onrustige sluimer viel,
waaruit het geschetter van de reveille hem wakker schrikte met de gewaarwording, dat hij nog geen minuut geleden zijn ogen dichtgedaan
had... Nu begon het dus voorgoed... Dit werd de eerste yolk dag celstraf... Hij keek er tegenop als tegen een berg. Ontzet. Maar ook vol
nieuwsgierigheid...
De korporaal van de week, die hem zijn eten bracht, was een kameraad
van de opleiding : ze moesten zich nu beurtelings oefenen in korporaals352

dienst. Hij bracht de groeten van de vrienden. Hij bracht kaas en rookxi-lees en ham en jam als een bewijs van het meeleven der kamergenoten.
De provoost-arrestant had een koninklijk ontbijt, maar er wou geen hap
door zijn keel.
Hij werd onderaan het ziekenrapport gezet en liep onder bewaking
van de korporaal van de wacht bijna een uur lang op de gang heen en
weer. Heel de opleiding defileerde voor hem. Ze kwamen hem de hand
drukken, hem vertellen, hoe ze met hem meevoelden, hoe ze verwachtten, dat de minister de straf zou schorsen, hoe iedereen de geschiedenis
even gemeen en onrechtvaardig vond. Het deed hem goed en het maakte
hem week.
Bij de dokter zat Barten. Nieuwsgierig keken ze hem in zijn bleek, afgetobd gezicht. De dokter schudde het hoofd.
`Stommerd !' zei hij. `Kijk nou es hoe je d'r uit ziet na een nacht al!'
"t Zal wel wennen,' verweerde Frank zich stug. `Ik wil het volhouen.'
`Nou, je moet 'et zelf weten ... In ieder geval zal ik voorschrijven, dat
je driemaal per dag een uur gelucht moet worden in plaats van eenmaal...
Je strozak en dekens blijven in je cel. Om de andere dag een warm
bad.'
Frank knikte, glimlachend, dankte.
`Nog jets?' vroeg de dokter dienstvaardig.
`Nou, een glas port voor 't eten, een havanna en een kopje mokka
toe,' lachte de arrestant.
"k Zal zien wat ik doen kan,' beloofde de dokter.
Dan lachten ze alle drie.
`Zeg,' zei Barten, `wees vandaag nog een beetje voorzichtig met roken
en zo. Laagboom is nog in de week tot vanavond. Dan komt er een
ander en kun je je gang gam... Ik gun die aap niet, dat ie je nog es een
bonnetje aansmeert!'
"k Zal ervoor zorgen,' beloofde Frank, die rood werd bij het noemen
van de naam alleen al.
Vanmiddag kom ik je bezoeken,' beloofde Barten. "k Zal wel een
smoesje vinden. Dan moeten we 't zien klaar te spelen het kweken van
de dagboekblaadjes voort te zetten.'
"k Zal in ieder geval de compiescommandant te spreken vragen en
'em verzoeken te mogen lezen en schrijven in m'n cel.'
`Goed. Afgesproken. Nou, kerel, hou je taai. Kop op. Veertien dagen
zijn gauw om.'
`Buiten de cel, ja,' antwoordde Frank bitter.
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`Als je 't wil onderbreken met wat dagen in 't hospitaal, heb je maar te
spreken, denk erom,' bood de dokter aan. 'En in ieder geval kom je
iedere morgen even hier. Dat breekt ook weer voor een uurtje!'
Een uurtje later moest hij bij de compagniescommandant komen. Die
had het rapport van Laagboom voor zich. Zat ermee verlegen. Knorrig
zei hij : "k Heb de luitenant verzocht het rapport in te trekken, maar dat
wou hij niet. Ik moet het dus wel behandelen. Je hebt een strafbare handeling begaan, dat is zeker. Maar alle omstandigheden in aanmerking genomen, acht ik het feit van geringe importantie. Ik straf je dus met een
ernstige berisping, waarvan aantekening gehouden zal worden op je
straflijst. Nog iets te zeggen of te vragen?'
`Met over de straf, luit'. Maar wel wou ik u verzoeken boeken en papier, pen en inkt in m'n cel te mo lten hebben. Als ik er niet lezen en wat
werken kan, hou ik het zeker niet uit.'
`Toegestaan,' antwoordde de luitenant gul. le mag zoveel en alle
boeken en papieren hebben die je wilt.'
`Dank u wel, luit'.'
Dat was alvast iets. Met de sergeant van de week ging hij naar de
kamer, haalde boeken en papier en enveloppen uit z'n kist, werd opnieuw ingesloten. Een half uur naderhand: op rapport bij de bataljonscommandant.
Wantrouwig keek de magere Indische kapitein in het groezelig ongeschoren gezicht. '1k moet je straffen,' zei hij streng.
`Ik ben me van geen kwaad bewust, kapitein.'
`1k moet je straffen, omdat je de kolonel die brutale vraag gedaan hebt,
dat weet je heel goed.'
`1k had het recht, die vraag te stellen, kapitein. D'r is mij geleerd, dat
de straffende meerdere de gestrafte alle inlichtingen moet verschaffen
over de wijze van reclameren en hem zelfs behulpzaam moet zijn bij
het opstellen van zijn reclame, zo hij dat wenst. Dat staat duidelijk in het
reglement van krijgstucht.'
De kapitein schoof heen en weer op zijn stoel, kuchte, dacht na, niet
op zijn gemak. De vent had nota bene groot gelijk. Maar de kolonel had
bevolen: straffen! Wat kon hij, armzalige kapitein, daartegen doen? Gemakkelijk vond hij de perfecte uitredding: 'Maar je wordt niet gestraft
voor de vraag. Je wordt gestraft voor de toon, waarop je de vraag stelde.'
`1k vroeg heel kalm en beleefd, kapitein.'
`Nee, je toon was heel onbehoorlijk, zelfs brutaal.'
Frank haalde de schouders op.
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`Als jullie 'et daarover eens geworden zijn, zal ik mij er wel bij neer
moeten leggen,' zei hij nijdig, `maar ik hou vol, dat ik niet brutaal was.
Dat is m'n gewoonte niet.'
le was zeer brutaal,' dikte de kapitein aan. 'Maar ik neem aan, dat je
overspannen was. Dus ik straf je, verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen, met acht dagen kwartierarrest... Nog iets te vragen?'
`Nee, kapitein, dank u,' antwoordde Frank sarcastisch. `1.k heb ruim
m'n bekomst van vragen.'
De bataljonscommandant keek hem onzeker aan. Zou hij uitvaren ?
De vent op z'n nummer zetten... Hem nog een douw er overheen geven? Maar... deze korporaal kon nog altijd de schrijver zijn van die vervloekte dagboekblaadjes! Bovendien, er werd in de pers over zijn geval
getierd... Kamerleden kwamen voor hem op ... 't Was een belabberde
tijd: zelfs een officier moest een beetje voorzichtig zijn en z'n gelijk niet
helemaal aan z'n uniform ontlenen ... Dus zei hij bedaard : "t Is goed,
dank je.'
En Frank marcheerde af... naar zijn cel.
's Middags kwam Barten. De weg was gevonden. Iedere avond zou
sergeant Bartelier na het avondappel bij hem komen, in 't geheim natuurlijk, en hem vertellen wat er gpbeurd was bij de troep. De volgende
morgen zou Frank zijn dagboekblaadjes schrijven, Bartelier zou het
's avonds meenemen en bij Barten brengen, die het aanstonds verzenden
zou. Het was een aantrekkelijk plan. Een complete samenzwering. Maar
Frank had een bedenking : `Bartelier is beroepssergeant... Als ie er inloopt, wordt ie vast gedegradeerd.'
`Hij loopt er niet in. Alles helpt mee. En hij wil het zelf dolgraag, is een
en al vuur.'
Er was geen andere mogelijkheid. En Bartelier drong er inderdaad zelf
op aan. En zo werd er gewerkt volgens dit schema. Toen begon de
tragikomedie. Werkte van de aanvang af verrassend. Niemand begreep
er meer iets van. De dagboekblaadjes bleven verschijnen, terwijl Van
Wezel in de kast zat en dus niet schrijven kon en mocht. Zij behandelden
voorvallen, waarbij hij onmogelijk kon tegenwoordig zijn geweest. Bij
de interpellatie in de Tweede Kamer, die eindelijk was toegestaan, vertelde een snugger lid, dat je duidelijk kon zien, hoe een ander deze blaadjes schreef: de stijl was geheel anders. De interpellant versloeg hem door
te beweren, dat hij zich persoonlijk overtuigd had: het handschrift was
volkomen hetzelfde voor en na de opsluiting van Van Wezel. De conclusie lag voor de hand. Maar de minister greep niet in. Hij slikte liever de
355

bittere verwijten, de spot en de hoon van de Kamerminderheid dan de
militaire camarilla te trotseren : de gestrafte had gereclameerd bij de krijgsraad ... daar moest de beslissing gelaten worden...
En inmiddels was Frank opnieuw bij de bataljonscommandant ontboden. De kapitein stoofnerveus op : `Nou moet ik je waarachtig alweer
straffen !'
Frank raakte door de wol geverfd. Hij glimlachte voorkomend. Zei
losweg : 'Zoals u wil, kap'tein.'
"t Gaat een goed gangetje met jou! 't Is mooi, moet ik zeggen!'
Wat is er aan de hand, kap'tein?'
`Ik heb hier een rapport van luitenant Laagboom.'
`Hij is viermaal daags m'n cel komen binnenvallen, maar voor zover
ik weet, heeft ie geen ongerechtigheden kunnen ontdekken, kapitein.'
`Daar gaat 'et niet om ... je bent te laat uit het hospitaal in de kazerne
gekomen.'
` Daar ben ik al voor gestraft, kapitein.'
`Die straf was onvoldoende. Een berisping... jawel... Hoe kwam 'et,
dat je te laat was?'
`Ik hoop, dat de luitenant het antwoord op die vraag in zijn rapport
niet vergeten zal hebben, kapitein?'
De kapitein keek argwanend. Die vent sprak zo dwaas opgewekt en bedaard. Of 'et em niet aanging. Zou ie wat in z'n schild voeren?
le hebt beweerd, dat je afscheid ging nemen van je vrouw.'
`En m'n zoontje, kapitein... Dat is toch niet overdreven sentimenteel
voor iemand, die veertien dagen de cel in gaat en aan zulke akkevietjes
niet gewend is, niewaar ?'
`Toch was het ongeoorloofd... Vier nachten politiekamer ... en je verdiende heel wat meer. Nog jets?'
`Nee, kapitein ... voorlopig lijkt het me voldoende.'
`Dank je! Afmars !'
Bijna stikkend van het ingehouden lachen maakte Van Wezel zich uit
de voeten. Het begon op zijn lachspieren te werken. Hij kon zich niet
meer gekrenkt of misdaan voelen. Het was te komiek, deze milde regen
van almaar weer nieuwe straffen. En hij keek belangstellend uit naar een
nieuwe boodschap van het bataljonsbureau. Die twee dagen later inderdaad kwam: hij moest weer voor de Indische kapitein verschijnen.
Nieuwsgierig en ironisch gestemd kwam hij het bureau binnen. De kapitein keek somber en leek zwaar ontstemd. Frank was benieuwd, wat hij
nou weer op zijn kerfstok zou hebben. Maar de bataijonscommandant
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snauwde hem niet toe, schreeuwde evenmin een nieuwe beschuldiging.
Hij scheen zelf een weinig in z'n maag te zitten met het geval. Niet onvriendelijk zei hij : `Ga maar op de plaats rust staan, korporaal.'
0 jee! dacht Frank geamuseerd, dat wordt minstens een doodvonnis ...
`Ik heb... eh... een onaangename mededeling voor je... een heel onaangename boodschap.'
Frank leek volstrekt niet belangstellend. Z'n vrouw en kind had ie voor
een half uur nog over de sloot heen gesproken, dus van die kant kwam
het onaangename niet.
`D'r is... eh... bericht gekomen van de kolonel, inspecteur der opleidingen, dat jij niet deel mag nemen aan de examens voor sergeant deze
keer ... Je wordt drie maanden geschorst, maar je blijft in opleiding...
Die drie maanden zul je geplaatst worden bij een der regimenten van het
veldleger. De dag na je provooststraf vertrek je...'
De kapitein bekeek de zwaar getroffen student-voor-officier en werd
niet wijs uit diens strak, rustig gezicht. Hij vond, dat het nou toch wel
een beetje erg werd en zei : `Ik ... eh ... ik betreur het, dat het zover is
moeten komen... Persoonlijk zou ik misschien... Maar enfin... de kolonel oordeelt, dat iemand met zo'n verwonderlijke reeks straffen achter
mekaar niet in aanmerking mag komen voor een hogere rang vooralsnog ... Je zult in het veldleger moeten tonen, dat je je als een goed militair gedragen kunt.'
Frank vond de motivering buitengewoon geslaagd... Het was bovendien zeldzaam eenvoudig : eerst gaf je iemand een reeks onrechtvaardige
straffen en dan strafte je hem opnieuw uit afschuw over zijn slechtheid,
die gebleken was... uit die onverdiende, Jaffe straffen!!
`Fleb je in verband hiermee iets te zeggen of te vragen, korporaal?'
`Helemaal niet, kapitein... 1k onderwerp me vol vreugde aan deze
nieuwe maatregel.'
De bataljonscommandant keek hem wat onthutst aan. Toen zei hij
vlak: `D'r zijn mensen, die brutaal worden door te veel straffen.'
Inderdaad, kapitein... De pedagogiek waarschuwt daar dan ook zeer
nadrukkelijk tegen.'
`Hm... zo... ja, dat zal wel...' Hij was een beetje uit de koers geraakt,
de kapitein, en hij voelde dat enigszins als een belediging nu hij het
merkte... Verdomme... waarom redeneerde hij nog met dat vreemde
individu! Als je hem verholen dreigde, gaf ie nog een blijmoedig antwoord, dat op je bedoeling sloeg als een tang op een varken!
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`Nou,' zei hij nors, le weet nou wat je weten moet ... Ga je gang maar.'
Ziezo, dat was ook weer achter de rug ! Nou zou het voorlopig wel uit
zijn ... Ze hadden hem nou z(5 zwaar getroffen, zo diep vernederd, dat
hij kon worden beschouwd als definitief in het silk geslagen!
De dagen kropen voort. Ondanks alle gunsten viel het leven in de cel
toch niet mee. Het knauwde je meer, dan je jezelf toe wou geven.
En met het groeien der dagen groeide de verstikkende bitterheid, de
walging, de woede, die Frank van Wezel langzamerhand geheel vervulde
en die hem de juiste stemming gaf om met wreder sarcasme dan ooit het
militaire wansysteem en zijn verdwaasde verdedigers en vertegenwoordigers aan te grijpen. De dagboekblaadjes bleven verschijnen en stichtten
met de dag groter verwarring. De kolonel was woedend en in zijn radeloosheid zocht hij naar nieuwe slachtoffers. Links en rechts strafte hij.
Korporaal Feber, de koelbloedige humorist, stond ook al onder verdenking en werd overgeplaatst naar het veldleger in Brabant, weggetrapt van
de opleiding, die hij zo grondig verfoeide ... Het leek een eeuwigheid,
eer deze gevloekte veertien dagen om waren ... En toen Frank op de
laatste avond het laatste cijfer doorschrapte, vervulde een ontzaglijke
vreugde zijn hart. Morgen vroeg na de reveille zou hij ontslagen worden.
Morgen zou hij weer tussen de troep !open, meedoen aan de oefeningen,
meezitten aan de tafel op de chambree ... Niet !anger een uitgestotene,
een schuw weggeslotene in een kooi... Morgenavond zou hij in de politiekamer slapen, weer in de cel, maar gemeenschappelijk met andere
gestraften, zou althans kunnen praten ... Blij kroop hij op zijn strozak,
kon van opwinding Lange tijd de slaap niet vatten ... was dan ineens weg
in diepe droomloze sluimer ...
Met groot gejuich werd hij op de chambree ontvangen. Ze kwamen
hem de hand drukken, hem gelukwensen, in een warme behoefte om
hun kameraadschap te tonen. Hij stond verlegen in de kring, onhandig,
grijnzend met een brok in zijn keel... Voelde zich wee en slap ineens...
het had hem toch blijkbaar nogal aangepakt... Spoedig lieten de anderen
hem met rust, gingen gewoon hun gang, met de fijngevoeligheid, die
`de massa' somwijlen ook tonen kan.
Toen hij gewapend naar buiten kwam, met de indruk, dat zijn uitrusting nog nooit zo zwaar gewogen had, schoten de drie bevriende officieren op hem toe, drukten hem ostentatief de hand, betuigden luidkeels
hun vreugde over zijn invrijheidstelling. Maar ostentatief maakte de
ontstemde bataljonscommandant een einde aan dat onstichtelijke toned
door met kwaadaardige stem aantreden te bevelen!
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Frank genoot geweldig van de dag. De wereld leek nieuw. Het winterbos, vol sprookjes, was nooit zo mooi geweest. Het dwaze spelletje van
een kinderlijk verzonnen velddienstje amuseerde hem en toen het op de
terugweg uit een laaghangende, donkere lucht zacht begon te sneeuwen,
voelde hij zich kinderachtig ontroerd, als een grote jongen, die onverwachts met weldaden en geschenken wordt overladen ... Bij de laatste
rustplaats v66r de kazerne vond hij Cor en ze liepen samen heen en weer,
bedwongen hun ontroering om de tegenwoordigheid der kameraden,
spraken voor het laatst over de reis van de volgende dag, die ze gedeeltelijk samen zouden maken, zoals ze al schriftelijk bedisseld hadden. Met
een handdruk namen ze afscheid, toen het commando `omhangen' gegeven werd en Cor liep langs een andere weg naar het stadje ...
Zeven uur 's avonds schetterde het `gestraftenappel' over het voorplein. De lui met kwartierarrest moesten zich voor 't eerst komen melden. De politiekamerklanten werden opgesloten. De wachtcommandant
fouilleerde hen op lucifers en rookgerei, maar vond niets. En nauwelijks
waren ze in de grote cel, of iedereen haalde bedaard sigaretten ergens
vandaan en lucifers en begon te dampen.
De volgende morgen nam Frank hartelijk afscheid en vertrok naar
het veldleger.
VI / IN HET VELDLEGER
Het treintje boemelde gezapig door het winterse land van Brabant. Een
miezerig regentje had de lichte sneeuwlaag van de velden weggeveegd en
maakte wegen en heide en bossen troosteloos zwart en vuil. Het was een
dag vol zware melancholie. En Frank van Wezels hart was donker van
weemoed en sombere haat ...
Hij moest in een dorpje zijn ergens achter Oudenbosch... een van god
en alle mensen vervloekt gat... In zijn geboortedorp, dat waarachtig ook
geen metropolis was, werd het bespot als het land waar geen land meer
achter was : diar hadden ze de wereld met kranten dichtgeplakt ...
Goddank! daar was ie eindelijk aan het speelgoedstationnetje. Hij gooide zijn uitrusting om, greep z'n geweer uit het net en sprong uit de
coupe. Het dorp ? Die weg af, een klein halfuurtje...
In het dorp liepen soldaten met hun eetketeltjes vol onherkenbare rats
waar bovenop een paar bleekzuchtige gebakken scholletjes lagen nat te
regenen. Ze keken onverschillig naar de onbekende korporaal, die daar
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met z'n hele zwikkie op z'n lijflangs de straat dalfde. Een eind verder riep
een alleenlopende infanterist hem een onbegrijpelijke groet toe : 'Hallo,
die brigges! Mot je niet es beerjankluive?'
`Barst, idioot !' verwenste Frank hem hartgrondig.
De vent lachte schor en beende verder.
Daarop sprak hij een ander aan, vroeg naar het bureau van de vierde
compie. Dat-was nog een heel eind verder, de kerk voorbij, drie huizen
aan de andere kant van het Hoog Huis, een herberg met een bordessie...
Klam van de regen kwam ie dan eindelijk aan het bureau, stapte het
gangetje in, klopte op de deur en ging binnen.
Achter de tafel in het midden zat een bejaarde kapitein. Een eerste en
een tweede luitenant stonden bij hem te praten. De sergeant-majoor keek
tabellen na met een foerier. Een soldaat zat aan een tafeltje te schrijven.
Toen hij binnenkwam hielden ze allemaal tegelijk hun mond, staarden
hem aan. Zo ... 't Was duidelijk genoeg, dat ze 'm verwacht hadden en
een en ander van hem wisten ! Hij sloeg z'n hakken tegen mekaar, richttL,
zich tot de kapitein : `Korporaal Van Wezel, F. meldt zich, kapitein.'
De kapitein zette zijn bril op, keek hem even onderzoekend aan. Zei
toen zacht en beleefd : `Zo ... is u de korporaal Van Wezel, uit Harderwijk ?'
Frank sloeg haast achterover : 'u' had de man tegen hem gezegd ! Met
moeite bracht hij eruit : lawel kapitein.'
`Gaat u maar op de plaats rust staan en zet dat geweer af... U zult wel
moe zijn van de lange reis.'
In geweldige verbazing deed Frank wat hem gezegd werd. Wreef zich
tersluiks over de ogen. Wat betekende dat ? Droomde hij ? Waar was ie
hier terechtgekomen ? Wat was dat voor een verschijnsel, een kapitein,
die u zei tegen een korporaal en zich bezorgd toonde voor zijn vermoeienis ? Het ontbrak er nog maar aan, dat ie 'em een stoel en een
sigaar aanbood!
la ... eh... ik heb kennis genomen van uw geval,' vervolgde de kapitein en lei de hand op een dikke gele dienstenvelop. `U is voor drie
maanden bij mijn compagnie geplaatst. Geschorst... maar u blijft in opleiding ... Nou, u kunt de korporaalsdienst bier in de perfectie leren...
Als u iets te vragen hebt ... ik en de andere heren zijn altijd tot uw
dienst.'
Franks verbazing groeide, groeide, vulde hem helemaal...
`U. schrijft, nietwaar?'
Even was er een onrustig lichtje in de ogen van de compiescommandant. lawel, kapitein, af en toe.'
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`Dan wilt u zeker graag een karp.er alleen, waar u rustig studeren en
werken kunt?'
Frank kon geen woord zeggen. Dat was te veel ineens ! Stom knikte hij.
`Eh... schrijver! Jij zoekt een. kwartier voor deze man, waar ie een
kamer alleen heeft... Daar ben ik op gesteld, begrepen ? Zorg ervoor.'
`Jawel, kaptein, 'k zal m'n best doen,' beloofde de soldaat-schrijver.
Het duizelde de nieuw-aangekomene... Zulke dingen bestonden dus!
Zulke vaderlijk welwillende officieren had je waarachtig in het Nederlandse leger ! 't Was, bij god, om je met de hele bende te verzoenen ! Het
systeem mocht dan beroerd zijn, maar zo'n man als deze kapitein maakte
het je dan toch zo draaglijk als maar kon... Daar had ie even geboft!
Gekke boel ! Was vol woede, drift, wraakzucht, vechtplannen hier
binnen komen vallen, en daar stand ie al ontwapend, opgelucht, bereid
om rustig en tevreden z'n werk te doen... En alles door een vriendelijk,
beleefd woord, een gewoon hoffelijke, menselijke ontvangst.
`Hebt u nog jets bijzonders te vragen of te zeggen, korporaal ?'
la, ik heb nog drie dagen politiekamer en acht dagen kwartierarrest
te goed, kapitein.'
De eerste luitenant schoot in een lach. De kapitein vermaande met een
blik op de soldaat : `Daar praten we niet over, zolang er minderen bij
zijn... Enfin... die politiekamer moet u maar rustig in uw kwartier uitzitten. 1k wil u niet samen opsluiten met dat geboefte van arrestanten
bier. Nog jets?'
`Nee, kapitein, dank u wel.'
`Nou... u is ingedeeld bij de tweede sectie, bij luitenant Ploos... 1k zie
u morgen wel bij de dienst... De schrijver zal u even naar uw kwartier
brengen. Goedemiddag !'
Beduusd klapte Frank de hakken tegeneen, maakte rechtsomkeert,
stapte naar buiten.
De schrijver volgde hem, kuchte, zei, toen ze de deur uit waren : `Zo'n
baas kwartier heb ik niet voor je, hoor... Alles zit vol, mot je denken:
duizend man, een heel bataljon in deze negerij ... 'k Zou nie weten,
waar ik een hele kamer voor je moest opduikelen!'
`Nu, je zoekt maar es goed,' zei Frank teleurgesteld. Verdomme, de
kapitein heeft 'et toch gezegd.'
` Die kan wel zoveel zeggen,' grinnikte de soldaat oneerbiedig.
`Waar breng je me naar toe?'
`Naar Huibrechts... Daar legge d'r op 't ogenblik maar negentien en
hij staat ingeschreven voor twintig. Bofje bij.'
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Vol afgrijzen keek Frank hem aan. Hij kende precies de behuizing in
die dorpen hier. Met twintig man ergens in? De vent was stapel!
`Is dat een grote boerderij soms?' vroeg hij met een laatste vleugje
hoop.
`Nee,' vernietigde de soldaat hem, 'een doodgewone boerearrebeier.
Maar beste mensen.'
`Ik zal me bij de kapitein beklagen,' zei Frank bits. 'Ben jij bedonderd
om me in zo'n konijnehol te stoppen!'
`Ach, verrek toch, en beklaag je zoveel as je wil,' antwoordde de soldaat onverschillig. 'Ik ben God me ! 1k kan geen ruimte maken waar d'r
geen is... Alles zit tjokvol ...'
Mopperend volgde de onthutste korporaal zijn geleider het erfje op
van een even achteruitstaande arbeiderswoning. Ze gingen door de achterdeur binnen. Een man, vrouw en drie kinderen zaten om de tafel en
aten pap. In een hoek bij het raam zat een horenblazer zijn revolver
schoon te maken. Bij de kachel soesden twee soldaten slaperig op hun
bankje.
Thibrechts, een nieuwe kostganger ... Heb ie je vogelekooi weer vol.'
`Goeiemiddeg,' zei de man. 'Goat erbij zitte ... Wilde soms een lepeltje mee 'appe?'
`Merci, 'k heb geen honger,' antwoordde Frank, uit z'n humeur.
Hij gespte z'n koppel los, gooide z'n uitrusting af. Waar kan ik die
spullen lawn?'
`Breng ze moar in 'it schuurke bij d'aander,' antwoordde de vrouw.
In het schuurtje hingen een reeks geweren aan een ruw getimmerde kapstok. Overal lagen uitrustingen, onverschillig neergesmeten, aan de koppels pioniergereedschap, dat Frank niet kende, bijlen, houwelen, kniptangen. Ontevreden liep hij het huis rond. Naast de kamer, waar gegeten
werd, was een zijhokje, waar planken op schragen een tafel voorstelden
en de overige ruimte werd ingenomen door smalle bankjes. Dat was
zeker het verblijf van de twintig ingekwartierden... Vier man zouden
het er niet te ruim gehad hebben ! Op de zolder, die hij met een ladder
bereikte vanuit de woonkamer, lagen de strozakken, dicht opeen, twee
rijen tegenover mekaar. Er was een klein zoldervenster, dat potdicht zat.
Het rook er onfris. Het smidle paadje tussen de strozakken lag vol stof en
opgedroogde modder van de schoenen der gasten... Frisse boel! Hij zou
toch maar es informeren of er voor geld en goeie woorden niet een kamertje te krijgen was in dit vervloekte nest! Als tenminste de kapitein
hem niet uit de nesten hielp !
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Nors gestemd ,ging hij beneden aan het raam zitten, bij de poetsende
horenblazer, stopte een pijp, keek verveeld en nijdig naar de regen
buiten. De horenblazer keek hem es aan, vroeg toen: 'Hejje lang in de
bajes gezete, brigges?'
Hij vroeg 'et in alle gemoedsrust, zonder hatelijkheid, afschuw of ironie.
Verwonderd keek Frank hem aan. 'In de bajes? Hoe kom je daarbij ?'
De horenblazer wees op zijn ruige baard. `Nou ... je heb toch een echte
bajesbaard... en je bleke fizelemie... ik doch maar zo...'
Frank wreef over de lange stoppels, moest wel even lachen. 'Nee,
jong,' bekende hij, `uit de bajes kom ik niet. Wel uit de petoet ... Veertien
pond.'
Dat deed hem weer een beetje stijgen in de achting van de horenblazer.
`Extra-verloffie gepikt?' vroeg hij deskundig.
`Nee,' lachte Frank, 'mot gehad met een kolonel.'
`Stront met 'n kolonel ?' verbeterde de ander, bewonderend. 'lb doet
'et niet minder.'
Frank zweeg even, niet bereid tot de verdere confidenties, waarop de
horenblazer geduldig wachtte. Toen zei hij : '1k geloof, dat ik 'et niet
slecht getroffen heb met de compie, wat ? Een beste vent lijkt me dat,
de kaptein...'
De bilk van de ander werd giftig. 'Die ?' snoof hij. `De grootste bloedlijer van 'et hele veldleger !'
De horenblazer was klaar met zijn revolver, stopte hem in de holster,
hing die aan een spijker in de balk boven zijn hoofd.
`Ga je mee naar de kantine soms ?,' informeerde hij.
`Nee... 'k heb nog een dag of elf binnen to blijven.'
`Godvergeme, jij weet er weg mee!' bewonderde de ander. 'Maar je
kunt gerust meegaan, hoor, ze komme hier toch niet kijke.'
`Zo ... nou, nee, ik blijf vanavond maar liever thuis.'
`Mot jij wete ... Tabee dan, tot straks.' Hij ging de deur uit, de handen
in de zakken, een en al slome onverschilligheid. Wat een boeventronie
die vent had! Zijn pijp was leeg. Hij nam een sigaret. Van de kachel
klonk het traag : 'Rook jij maar, hoor ... -wij zalle wel spoege.'
Frank keek om. De twee soldaten zaten er nog. 'Ook een sigaret?'
bood hij aan.
`Nou, omdat je zo anhoudt,' grinnikte de ene.
Ze kwamen naar hem toe, namen een sigaret, keken goedkeurend naar
het nierk, gingen bij hem zitten. 'Fijn blazertje... Loop ie niet alle dage
tegenop,' waardeerden ze.
363

Vat zei je daarnet tegen Toon over de petoet ? Veertien pondjes opgeknapt ?'
la. Gisteren d'r uitgekomen.'
`Wat had je uitgehaald?' •
`teen antwoord gegeven op de vraag van een kolonel.'
`Stom. Je moet altijd antwoorden. Je kletst maar 'vat uit je nek desn oods.'
Frank snapte niet best, hoe hij dat klaar moest spelen, maar de uitdrukking beviel hem. Hij lachte.
`Wat doe je voor de kost as burger?'
`Schoolmeester.'
`Toe maar ! En mot je dan Been of'cier worre ?'
`Ik ben geschorst van de opleiding. Voor drie maanden.'
`0 ... en daarom hebben ze je hier naar toe getrapt. Netjes uitgezocht.
De grootste kankercompie van het rotste bataljon van het pesterigste
reziment van 'et hele keleira veldleger.'
Frank voelde zich minder plezierig getroffen. Maar snel bedacht hii,
dat iedere soldaat nou eenmaal een geboren kankeraar is. Vermoedelijk
was iedereen van mening, dat ie 'et nou net het allerberoerdste getroffen
had van allemaal. Maar omdat de horenblazer ook al zo iets uitgelaten
had, vroeg hij : 'En de kaptein ? Die heeft een heel prettige indruk op me
gemaakt.'
Vol afgrijzen en verbazing keken de twee mannen hem aan. Toen begon de ene te lachen, vermoedend, dat die baardige brigges zat te spotten.
la,' zei hij, `neem jij je ouwe moer maar te grazen! Een prettige indruk
noemt ie dat ! Het ie je meteen al uitgevunsd ?'
Welnee, helemaal niet! Hij was juist erg beleefd en vriendelijk. Hij
zei u tegen me.'
Nou schoten ze allebei in een honende schater. 'Nee, brigges ! maak 'et
een beetje ! Hij u zeggen ! Hij viel nog liever driemaal achter mekaar
hartstikke dood toch zeker !'
`Nee, waarachtig, jonges, 'et is zo... En hij wou een kwartier met een
vrije kamer voor me!'
Ze rolden haast van hun stoel, zo moesten ze lachen. Maar toen Frank
volhield, zwoeren ze, dat de kapitein hem kalmweg gehoond had, of
dat ie plotseling krankzinnig geworden was.
Frank was nog onder de indruk, toen de deur openging en een glunder
rattegezicht om de hoek keek.
`Is Arie d'r niet? 't Wordt tijd voor 't Heike.'
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`Arie moes vanmiddag naar Breda, naar 't hospitaal.'
`Naar 't hospitaal? Wat het ie dan?'
`Schurft.'
Iekker! Dus die komt niet thuis voor morgen ! En hij zou mee gaan.
dragen. Hebben jullie geen lol om vijftig piek te verdienen ?'
`Wij benne kwartierziek onder de wol.'
`Nou ja, wat lazersteenstraalt dat nou!'
Nadenkend stond de ene op, rekte zich uit. Daarop zei hij : 'Ik denk, dat
ik maar es beter zal worre... Zodra 't helemaal donker is, gaan ik met je mee.'
`Over een half uur bij de molen dan.'
`Goed.'
En de bezoeker verdween. Een beetje beklemd vroeg Frank : 'Die
Arie ... had die echt schurft ?'
`Nou ! Wat echt, reken maar ! Hij is de vierde al hier uit 'et kwartier.'
`Maar wordt 'et huis dan niet ontsmet ?'
la, ze benne daar belazerd ! Kenne ze heel Brabant wel ontsmette ...
Ze late je liever ijskoud de schurft krijge en dan boene ze met heet water
en groene zeep en een harde borstel 'et vel van je verdommenis en dan
ben je weer klaar ... Da's toch zeker veel goedkoper as ontsmette.'
`Maar die man z'n beddegoed wordt toch zeker ontsmet ?'
`Da's teminste weggehaald.'
Frank vloekte. Het zweet brak hem uit van afkeer ... Schurft was zo
walgelijk vies en zo vervloekt besmettelijk... Natuurlijk zaten de knoppen van de deuren, de leuningen van de stoelen ... alles, alles vol met de
kiemen van die smerige ziekte... De vierde uit dit kwartier! God weet
hadden die kerels het ook al niet te pakken! God weet zaten die onzichtbare vieze parasieten zich ook al in zijn huid in te boren! Wat een toestand ! Zou ie die vuiligheid ook mee naar huis kunnen nemen, Cor en
kleine Bert besmetten... Een huis vol schurft... De walging kneep zijn
keel dicht ...
la,' zei de soldaat, "t is geen lolletje ... Ze borstelen je hele donder open
en dan sturen ze je meteen weer naar de dienst terug. Je krijgt er geen halve dag vrij voor. Dat is, zeggen ze, om de schrik d'r in te brengen, dat je
je best zal doen om 'et niet te krijgen... Je zal Arie morgen es zien schinkelen! Je lacht je rot ... maar een pest is 'et.'
"t Begint tussen je vingers,' onderrichtte de ander. 'Meestal teminste.
Daarom is-t-er iedere week schurftinspectie. Mot je je pote vooruitsteke
met gespreide vingers. Ziet de donker direct of je rijp ben voor Breda...'
`Bah!' zei Frank uit de grond van zijn hart. Wat een rotzooi.'
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`Nou,' zei de eerste soldaat, `schurft is 'et ergste niet ... 't Jeukt een beetje, maar je ben d'r gauw van af... Kom, ik ga me maar es klaarmake voor
't Heike.'
Hij klom naar de zolder, en Frank vroeg : Wat gaat ie doen ?'
`Dragen voor de smokkelaars van 't Heike, de grens over... Betale ze
'n gulden per kilo voor. Jofele verdienste.'
lofele risico ook,' vond Frank.
`Ach ja,' zuchtte de ander, 'd'r wordt er wel eens een gepakt. Ga je voor
drie maanden naar Veenhuizen... Een enkele wordt er of en toe es doodgeschote ... maar over 't algemeen rol je d'r wel door ... 't Hele bataljon
smokkelt zowat mee hier ...'
Het gesprek viel stil. Het gezin, dat uit de kamer geweest was, kwam
weer binnen. De vrouw bracht de kinderen naar bed. De man ging bij
de kachel zitten, rookte zijn pijp, las de krant. De zieke soldaat stand op.
`Korn,' zei hij geeuwend, 'ik kruip maar es op m'n stinkzak. Zien of ik
keveren kan. Brom ze, mensen r
En hij verdween naar boven. Even later kwam de sergeant-majoor
binnenstappen. Hij deed erg kameraadschappelijk, heel anders dan de
autoritaire majoor van de opleidingscompagnie in Harderwijk.
`1k kom es kijken, hoe je hier zit,' vertelde hij. 'Van een eigen kamer
zal wel niet veel sprake zijn.'
`Nee,' antwoordde Frank effen, 'clat blijkt.'
`Kan ik niet even ongestoord met de korporaal praten?' vroeg de majoor dan aan de man bij de kachel.
`M'n 'emme gin pieterolie meer voor de jongers in 't zijkoamerke,'
verontschuldigde deze zich. 'Meschien nog wel een stompke keers.'
`Da's evengoed. We hoeven er niet bij te lezen.'
Toen ze bij het armzalige kaarsje in het zijkamertje zaten, begon de
majoor polsend : le hebt heel wat doorgemaakt de laatste tijd, Van
Wezel.'
la ... nogal...'
"k Weet er alles van ... uit de krant ... en uit de stukken.'
`Jaw dat begrijp ik...'
Erg toeschietelijk klonk dat niet. De majoor aarzelde. Frank stopte een
nieuwe pijp, zonder hem aan te zien.
`Ik wil je wel een ding zeggen,' ging de majoor voort. '1k weet niet of
je dat dagboek schrijft, maar ik lees het met veel genoegen... en zo zijn
d'r meer hier.'
Frank keek hem opeens scherp aan. `Kijk es hier, majoor,' zei hij strak.
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`Ik ken u nog niet, en ik ben de laatste tijd nogal wantrouwig geworden.
Het heeft dus geen zin hierover door te praten. Ik laat toch niks uit over
de schrijver van het dagboek, tegen niemand, ook tegen u niet. 1k zal het
erg prettig vinden, als ik kameraadschappelijk bejegend word, maar u
moet begrijpen, dat er een terrein is, waarover we niet praten kunnen.'
De majoor vond het niet prettig, maar hij begreep en slikte het. ‘Goed,'
antwoordde hij. 'Later zul je wel inzien, wie je voor hebt. Maar ik wou
je eigenlijk ook nog waarschuwen: pas een beetje op voor de kaptein.
Vertrouw 'em niet verder dan je 'em ziet en laat je door z'n poeslieverigheid geen zand in de ogen strooien.'
Onaangenaam verrast keek Frank hem aan. Weer een waarschuwing !
Wat is er toch met die kaptein ?' vroeg hij geirriteerd.
De majoor glimlachte : 'Hier is een terrein, waar ik me liever niet op
waag,' ontweek hij. `Kijk zelf maar uit, dan zul je gauw genoeg weten,
hoe je tegenover hem moet staan.'
lachte Frank terug. `Ik zal 'em in de gaten houen als dat dan zo
nodig is.'
De majoor praatte nog wat over koetjes en kalfjes, ging men been. In
de deur passeerde hij een stuk of wat soldaten, die thuiskwamen. Verwonderd groetten ze en hij groette joviaal terug. Zonder veel plechtigheid maakten ze kennis met de nieuwe huisgenoot, keken tersluiks naar
zijn stoppelige baard, begonnen te kaarten.
Een poosje later vroeg er een: 'Was de majoor d'r voor jou, brigges ?'
antwoordde Frank. 'Wel?'
`0, niks,' zei de ander droog. `Ik wou je enkel raje: hou 'em een beetje
in de kiere Vertrouw 'em niet te veel... vooral niet as-t-ie slijmerig
doet...'
Nou werd het toch werkelijk te mal! Frank schoot in een luide lach en
de jongens keken hem verbaasd aan. Wat was er nou zo te lachen?
Om negen uur schetterde de trompet over het dorp : taptoe slapen
gaan. De een na de ander klom naar de zolder, met de laatsten ging Frank
ook mee. Een weee lucht van sigaretten, stof en ongewassen lijven hing
als een walm onder het lage, niet onderschoten pannendak. Een stukje
kaars op een balk gafeen onzeker licht. Machtige schaduwen dansten over
de hobbelige strozakken, de groezelige dekenbulten. Waar iemand zijn
voet zette, dwarrelde stof op. Verwonderd constateerde Frank, dat bijna
alle strozakken een slaper hadden... Maar spoedig merkte hij, dat op de
meeste maar dekens gelegd waren over de ransels of een kistje. Een van de
jongens die rechtop zat en nog een sigaretje aanstak, zei lachend: 'We
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benne met z'n zeuvene vanavond. Arie is naar 't hospitaal, twee met verlof, dat maakt tien... D'r benne d'r maar tien pisse... een goeie nacht
voor 't Heike ...' Een paar pruimden er. Ze lagen met het hoofd wat hoger op hun strooien kussentje, spuwden of en toe met onfeilbare vaardigheid en een fraaie boog over hun tenen op het middenpaadje tussen de
twee rijen strozakken... Smakelijke boel! En wat een lucht! Frank kokhalsde ... Toch je mond maar houden, je schikken, je aanpassen... Er
was geen kans, deze mensen tot meer hygienische gedragingen to overreden ... Twee hadden de strozakken naast elkaar geschoven, lagen onder
een stapel dekens, hun eigen en die van de verlofgangers... Acht wollen
dekens... En ze genoten van de onmogelijk zware druk op hun lichamen, lachten van plezier over hun uitvinding : nou hadden ze het eindelijk
es lekker warm ! Prettige gedachte : as je met verlof ging, sliepen anderen
onder je dekens ...
Toen ze er allemaal goed en wel onder lagen en het stompje kaars sputterend uitgedoofd was, klonk er van beneden gestommel en stemmengemompel. Een gele lichtschijn kwam door het zoldergat naar boven.
`Godvergeme, jonges ! Contra-appel !' werd er gefluisterd.
0 jee ! dacht Frank. Daar vliegen d'r een stel in!
Een sergeant met een kleine stallantaarn kwam op de rand van het luik
zitten. Naast hem dook het hoofd op van een luitenant. Beiden keken
de donkere zolder over, trokken hun neus op voor de dikke slaapwalm.
`Geen odeklonjefebriek hier, he ?' lachte een der soldaten.
`Moe! houwe !' commandeerde de sergeant. 'Contra-appel!'
Hij noemde een naam.
`Present!'
Weer een.
`Met verlof.'
`Komi uit,' zei de luitenant, in z'n lijst kijkend.
Weer een naam.
`Present!'
Een volgende.
`Hospitaal... Soldateschurft.'
`In orde.'
`Dat noeme zullie in orde! Hij is zuiver !'
`Kiezen op mekaar ! Willemse J. !'
`Present!'
Zo ging het voort. Tot Franks verbazing antwoordde op iedere naam
een stem. Hij begreep, dat ze mekaar erdoor sleepten en ze deden het
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zo handig, zo onverschillig en natuurlijk, met telkens andere stembuiging, dat het bedrog niet opviel. En noch de sergeant, noch de luitenant
kwam de zolder op om de boel nauwkeurig te inspecteren. Blijkbaar
schrikte de walm en de onsmakelijke omgeving hen af... Of ze vonden
het tactischer niet al te nauwgezet te controleren Eindelijk zei de sergeant : 'We hebben ze gehad. Hier is alles present, luit'
Verder dan maar,' commandeerde de luitenant. 'Welterusten, jongens.'
`Maf ze luit' ... sergeant!'
`Pas maar op voor de boeman ! 't Is zo donker buiten!'
Toen de stappen van de contra-appel-houders buiten over het stoepje
verklonken, ging een genotvol gegier de zolder over.
`Hebbe we die effe tuk ?'
`Ze ben d'r fijn ingeloze !'
`Goed, dat 'et luit' Franse nie was... Die is zo gauw nie tevreje !'
Vich, ze wete best, dat ze belazerd worden... Maar ze kenne toch goddome de halve compie nie zuurslaan !'
Langzaam aan zwegen de stemmen, alle geluid ebde in de duisternis
weg, tot gorgelend hier en daar gesnurk opleefde. Met wijd open ogen
keek Frank van Wezel naar boven in het zwarte donker, overzag in
gedachte de verlopen dag Wat een bonte rij belevingen! Wat een
nieuwe gezichten, wat een nieuwe toestanden ! Het veldleger... Gek was
'et... zo lagen, zo leefden daar nou al jaren duizenden en duizenden jonge
en ouwere mensen, bijeengestuwd in kleine, stinkende ruimten, vervuilden, scharrelden rond in velden en bossen, verveelden zich, dobbelden,
smokkelden, kankerden, snakten naar het eind van dit alles, verlangden
krankzinnig naar huis ... En als burger leefde je je ouwe leventje nou
ja, een beetje lastiger, een beetje minder glad, maar je kon toch vrijwel
gaan en staan waar je wou... En je sprak over het veldleger aan de grenzen... maar wat dat was... daar had je toch geen idee van!
Wat hoorde hij toch voortdurend voor een gebrom en gebons? Het
was al telkens door zijn gemijmer komen gonzen... Nu luisterde hij
aandachtiger... Daar was het weer ... Doffe slagen, onregelmatig, harder en zachter, tegen elkaar in ... dan een lange reeks verre rommelingen, of het ergens onweerde... In februari? Onweer ? Nee ... 't was
ook geen onweer...
't Was... ja, natuurlijk...
't was kanonvuur ! Godbewaarme dat was het gebulder van het geschut aan het Westelijk
front in Frankrijk! Hij huiverde. Een kilheid overviel hem in de oververwarmde atmosfeer van de bedompte zolder 't Idee ! Daar was de oor369

log! Daar was de godsonterende, ten hemel schreiende werkelijkheid;
de reusachtige, monsterlijke misdaad... zo dichtbij, dat je de schoten
hoorde ... Het wond hem op. Het maakte hem nerveus. Visioenen kwamen voor zijn verbeelding spoken, wemelden in het aardeduister voor
zijn ogen... De waanzin... de duivelachtige, onbedenkbaar wrede waanzin ... Flier lag je op een zoldertje, veilig en wel, na je avondeten, en morgenvroeg stond er weer brood voor je klaar ... en zo dichtbij, dat je het
tumult van hun razernij hoorde, waren mensen bezig, tien-, honderdduizenden, met talloze helse machinerieen, en slachtten elkaar bij massa's,
slachtten elkaar of op gruwelijke wijze, richtten orgieen aan van wegspattend bloed, uiteengescheurde lijven, wegvliegende ledematen en hoofden, lillend, vaneengereten, bloederig vlees ... mensenvlees ... God, dat
bestond... daar, zo dichtbij ... Hoorde je de verre stem wel van dat gruwelijke moordfestijn ? Zo iets loeide over de wereld als een demonische
ramp ... en jij beklaagde je over wat ongemakken, wat vuil, wat verruwing, over je leven, dat een beetje (o, met de afschuwelijke donder van
dat mensenverscheurend kanon in je oren leek het zo'n belachelijk onbeduidend klein beetje !) uit z'n gewone baantje gedreven was... Daar
kwam een heviger slag, dof dreunend ... je voelde duidelijk de trilling
gaan door het hout van de zolder ... Een zwaar stuk geschut ... een mijn
wellicht, die een schuilplaats opblies, een loopgraaf verwoestte ... Op dit
moment ging een chaos van aarde, versplinterde balken, cement, ijzer,
kapot geslagen lichamen de lucht in... een fontein van rood mensenbloed
spoot op, plaste neer, de aarde vervend ... doodskreten, gegil van afschuwelijk verminkten, gereutel van stervenden, schril geschreeuw van krankzinnige gewonden, geschrei van blind geschotenen, de handen voor de
bloedende, verbrande ogen ... Dat gebeurde daar, nu, en ieder ogenblik
van de dag en de nacht... zo kort bij, dat je de ontploffingen, die de gruwel veroorzaakten, horen kon ...
In ontzetting lag hij te luisteren naar het veelzeggende, voortdurende
brommen en bonzen uit de verte. Het was de eerste maal, dat hij het
hoorde, dat de verre stem van de oorlog aan zijn oren sloeg en het vervulde hem van een jagende afschuw, het zweepte zijn verbeelding op,
het roofde hem de slaap. Urenlang lag hij te woelen, luisterend, bevend
bij elke nieuwe, sterkere ontploffing, ontredderd door de gruwelijke voorstellingen, die zijn fantasie in het roetzwarte duister voor zijn ogen deed
leven ... Soms ging hij rechtop zitten, wiste het zweet van zijn voorhoofd,
fluisterde zacht in zichzelf... Luisterde rillend naar het kreunend gesnurk
om hem heen... dat de echo leek van het gekreun der verscheurden daar370

ginds... Soms was de verbeelding zo sterk, dat hij wegdook onder de
dekens, als om de rondvliegende, gloeiende granaatscherven te ontwijken,
wist hij een moment niet meer, of hij toch niet zelf in de vuurpoel zat...
Tot hij eindelijk, laat in de nacht, uitgeput, op van zenuwspanning, toch
plotseling wegzonk in een slaap, die huiveringwekkend doorspookt was
van griezelige verbeeldingen uit de oorlogszone ... En doodvermoeid
werd hij gewekt door het gestommel en geschreeuw van zijn kameraden,
die in gemelijke stemming over de zolder strompelden en zich kleedden,
vloekend op mekaar en op de dienst en op de nieuwe dag en op heel de
rotte wereld... Duizelig kwam hij overeind, stootte bonzend zijn hoofd
tegen de balk boven zich en was klaar wakker. Vloekte verwoed, omdat
de anderen lachten en sprong op de been naast zijn strozak... De eerste
dag van veldlegerdienst was begonnen...
Waar moest je je hier eigenlijk wassen ? Ze gingen met 'er handdoek
naar beneden. Volgen maar!
In de ijzig-kille, schemerige wintermorgen stonden ze bij de pomp
achter het huis, het groezelige hemd op de borst open, en wiesen zich
vluchtig in een straal brandend koud water. Een venijnige wind streek
langs het huis... Wassen ? Het leek meer op een poging tot zelfmoord
door longontsteking ! Nou... toch maar meedoen... je zat in het schuitj e ... In ieder geval had je er niet over te klagen, dat het niet fris was ! Je
kwam vast niet slaperig aan het ontbijt!
Het getal kostgangers was bijna compleet. In de loop van de nacht
waren ze allemaal teruggekomen, behalve de horenblazer. Ze fluisterden
met verschrikte gezichten. -Het troepje waar hij bij liep, was op een patrouille commiezen gestoten... D'r was geschoten ook ... Maar ze wisten
nog niet precies wat er gebeurd was... Maar afwachten... In de loop van
de dag zouen ze d'r wel meet van horen...
Frank liep met de anderen mee naar de rustkamer, om brood te halen
en boter, 't dagelijks rantsoen. Het hele dorp wemelde van soldaten. Ze riepen mekaar groeten en spotternijen toe, lachten en vloekten kernachtig. De
lange infanterist, die naast Frank liep, stak de hand tussen zijn tuniek, krabde en zei met z'n grove, diepe stem : "k Heb 'n vlooi an me godverdomme.'
Het was merkwaardig. Hij had alles aan, in en op z'n `godverdomme'.
Ze noemden hem Kees-godverdomme. Hij merkte, dat Frank het onaangenaam vond, aldoor heen en weer te moeten lopen voor brood en
soep en eten. En goedig bood hij aan: `Ik zal 'et wel voor je meesjouwe,
brigges. Zeg 'et maar even tege de foerier ... Hejje d'r verder geen godverdomme meer mee te make ...'
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`Prachtig,' accepteerde Frank. `Da's afgesproken.'
`En as ie soms zo'n soortement oppasser nodig heb : voor een maffie in
de week onderhou ik je hele zwikkie, hoor!'
`11( maak er twee van,' lachte Van Wezel, 'en een extraatje as d'r wat
bijzonders te doen valt.'
le ben een rejale godverdomme !' prees Kees, en daarmee was het
contract bezegeld en nam hij al de beslommeringen van poetsen en onderhoud der uitrusting over ...
Tegen negen uur zwermde het bataljon weer de kwartieren uit naar de
appelplaats. Precies een bijenkolonie, vond Frank. Toen hij aankwarii
stond de kapitein met de luitenants te praten. Hij wenkte de nieuwe korporaal, kwam hem tegemoet, zei vriendelijk: lk hoor, dat er geen kwartier met een vrije kamer voor u was, korporaal ... Jammer ... maar ja,
met een dikke duizend man in zo'n klein dorp ...'
la, kapitein, 't is heel jammer ... maar ik begrijp, dat er niet veel aan te
doen is.'
`Toch wel jets,' glimlachte de kapitein. `Kijk es, ik heb zo gedacht : ik
zal order geven, dat ze op mijn bureau 's avonds de kachel aanhouden
en de lamp vullen. Na zessen is daar toch nooit iemand... Dan kunt u
's avonds mijn bureau als werkkamer gebruiken.'
Verrast keek Frank hem aan ... Dat was nou die beul ? Hij viel anders
geweldig mee ! Dankbaar aanvaardde hij het vriendelijke voorstel. 'Erg
vriendelijk van u, kapitein ... Dat zal ik heel graag aannemen. Dank u
wel.'
`De moeite niet waard,' weerde de compagniescommandant glimlachend af. `Ik hoop, dat u er veel plezier van hebben zult.' En verdere
dankbetuigingen voorkomend, salueerde hij en ging terug naar zijn luitenants.
Bij de sectie maakte Frank kennis met de onderofficieren en de korporaals. Ze keken hem nieuwsgierig aan, waren kameraadschappelijk, haalden hem hartelijk in in de gemeenschap. Er scheen hier toch wel een aardige geest te heersen ! Er stond velddienst op het rooster. De muziek
bracht het bataljon tot buiten het dorp, keerde dan terug. Even verder
kwam een ordonnans op de frets de troep achterop, sprak de luitenant
Ploos aan. Deze wenkte Frank bij zich.
` Op 't compiesbureau komen, korporaal,' zei hij. `Ga maar met de
ordonnans mee.'
`Wat is er loos ?' vroeg Frank de soldaat, toen ze het bataljon achter
zich hadden.
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“k Weet niet, brigges,' antwoordde de man. `Zajje wel horen op hero.'
`Op hero' hoorde Frank van de compagniescommandant, dat hij tegen
elf uur verwacht werd bij de overste Walgraaf, regimentscommandant,
in Oudenbos. Een onderofficier zou met hem meegaan om hem de weg
te wijzen.
Frank haalde z'n fiets van het station en reed met de onderofficier naar
het stadje, waar in een groot huis de regimentscommandant resideerde. Ze waren iets te vroeg en moesten even wachten : er was iemand bij
de machtige heer binnen. Dat was ook zonder mededeling trouwens
duidelijk genoeg, want de regimentscommandant hield zich onledig met
zijn bezoeker in uitgezochte termen de huid vol te schelden. Het scheen
een vaandrig te zijn. Wat hij misdreven had was niet zo vlug na te gaan,
maar hij werd uitgevloekt en gescholden op een zo karakteristieke, schilderachtige en geestdriftige wijze, dat de wanden ervan trilden. Want de
overste Walgraaf beschikte over een commandostem, die wijd en zijd
beroemd was door zijn omvang en draagkracht en die door het overmatig
gebruik van spiritualien een grof en grollend bijgeluid gekregen had, dat
de uitwerking niet weinig verhoogde.
De sergeant knipoogde tegen hem, wees met zijn duim over z'n schouder naar de kamer waar het tumult was van des donderbasts stentorgeluid. Frank gromde wat, als een kwaje bond. Dan eindigde het onweer
daarbinnen met een bulderend : 'En donder nou m'n bureau af, vaandrig,
en hou 'et je voor gezegd!'
Direct daarop ging de deur open en een Lange jongeman kwam naar
buiten. Hij zag krijtwit. Zijn ogen stonden wijd en nameloos verschrikt.
Zweet parelde op zijn voorhoofd en hij wankelde even als een beschonkene. Toen zag hij de sergeant en de korporaal, glimlachte wezenloos,
kreeg plotseling een kleur, struikelde over zijn sabel en maakte zich haastig uit de voeten, vernederd en kapot.
`Die heeft voorlopig z'n portie,' vond de sergeant laconiek.
`Mot ie met mij 66k es proberen !' zei Frank grimmig.
Hij voelde alles aan zich gespannen, bereid dadelijk de strijd aan te
binden met deze bullebak ... Een adjudant wenkte, dat hij naar binnen
zou gaan. Stijf stond hij op, trok z'n tuniek recht, drukte de kepi dieper
over z'n voorhoofd, klopte.
` Binnen !'
Daar stond hij, stram voor het grote bureau-ministre, waarachter de
geweldenaar troonde, meldde zich. De overste droeg een donkere uniform, met gouden kraag, waarboven zijn paarsrood gezicht met de dikke
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knevel en de harde, wat waterige ogen, onesthetisch uitkeek. Doordringend zag hij de korporaal aan, die hem zijn felle blik recht in de ogen
teruggaf. Toen wenkte hij met de hand en zei: `Neem d'r je gemak van,
korporaal ...'
De stem klonk ruw-goedig, als van een ouwe, knorrige oom, die vrieridelijk zijn wil tegen een aardig neefje. Wat verwonderd ging Frank 'op
de plaats rust' staan.
`Zozo ... dus iij bent de korporaal Van Wezel.'
luist overste.'
De overste knikte, glimlachte welwillena, zweeg even, trok z'n verknauwde sigaar aan. Daarop zei hij, weer met die ruw-goedige intonatie :
`Wel, lrorporaal, ik heb je laten komen om je mee te delen, dat je voor
drie maanden bij mijn regiment geplaatst bent. De aanleiding... eh... je...
conflict met de Ithlonel, zullen we maar buiten beschouwing laten ... Ik
heb de stukken ingezien... ik hou m'n mening over wie gelijk heeft
maar voor me... De uitspraak van de krijgsraad zal dat wel uitwijzen ...
Ik heb je bij een bataljon geplaatst, waar strenge discipline heerst ...
streng, maar strikt rechtvaardig ... ik hoop, dat je in mijn regiment prettig zult dienen, en dat ik je over drie maanden naar je onderdeel zal kunnen terugsturen met de mededeling, dat je je bier als een goed Nederlander hebt gedragen.'
Zwijgend luisterde Frank naar deze welwillende, redelijke woorden.
Was dat die bulderbast ? Had deze man daareven die vaandrig zo honds
uitgekafferd ? Zou ie 'em toch voorbarig beoordeeld hebben ? Misschien
had die lange vent hem getart, had iets gruwelijk onmogelijks uitgehaald.
`Misschien nog iets te vragen, korporaal?'
`Dank u, overste.'
`Ga dan je gang maar. Goeiemorgen!'
Ietwat ontnuchterd kwam Van Wezel bij de sergeant terug. Hij had
zo'n gevoel als iemand, die iets opneemt in de verwachting, dat het heel
zwaar zal zijn en plotseling bemerkt, dat het niks weegt... Een zot, belachelijk, beschaamd gevoel. Ze haalden hun fietsen en gingen naar buiten.
`Wel?' vroeg de sergeant belangstellend. "t Was gauw afgelopen. Wat
zei die ?'
Frank vertelde het. De sergeant vloekte van verbazing. `Heeft ie je
helemaal niet uitgeveterd?'
`Nee... hij was heel vriendelijk ... vaderlijk om zo te zeggen.'
`Da's bij de wilde spinnen af!' verbaasde de ander zich opnieuw. `Nou
loopt de wereld op een end!'
374

Hij keek de korporaal aan en het was duidelijk, dat hij een beetje van
hem griezelde. Ze hadden hem ook al verteld, hoe hij door de kapitein
ontvangen was... D'r was zeker iets met die ongeschoren brigges iets
geheimzinnigs... iets geweldigs, dat hem beschermde tegen de gewone
onheilen, dat zelfs de god des donders verlamde en tot vriendelijkheid
bracht
zei Frank, 'we hebben gauw afgemaakt. Best tijd voor een potje
bier en een partijtje biljart. Weet je hier niet een gelegenheidje?'
Nou, gelegenheidjes waren er te over en spoedig stonden ze met krom
getrokken stokken naar papier-mache ballen te stompen, die een perverse voorkeur bleken te hebben om op onnaspeurbare manier aldoor in
de diepe zakken van het onmetelijke, ouwerwetse biljart te verdwijnen.
Zij werkten zich in het zweet om de ballen op het laken te houden, verbaasden zich oprecht over de caramboles, die ze maakten en volstrekt
niet voorzien hadden, trokken pijnlijk met hun been mee, als zo'n rommelende bal speelse boogjes begon te beschrijven, overzij hobbelde en
dan met een halve draai links of rechts uit de flank toch weer naar de zak
bolderde.
`Hoeveel punten is hier uit ?' vroeg Frank wanhopig.
Vijftig of honderd, net as je wil.'
`Ik wil helemaal niks meer,' gromde Frank woedend, toen hij weer
verliep, wat volgens alle menselijke berekeningen onmogelijk moest geweest zijn `Ik verdom 'et ... Dat biljart speelt met Ons! Ik schei eruit.'
De sergeant keek verwijtend.
"t Is 't beste biljart uit heel de stad,'deelde hij meelij ben zekerverwend.'
Frank lachte, gooide de keu neer en weigerde absoluut verder te spelen. Hij voelde er niks voor, zich schrik aan te laten jagen door zo'n
spookachtig agerende tafel. En dus fietsten ze op hun gemak door de
grijze wintermiddag naar hun kantonnement terug. Waar Frank de boodschap vond, dat hij zich moest vervoegen bij de bataljonscommandant
die hem spreken wou.
De bataljonscommandant was naar de unanieme mening van allen,
die het twijfelachtige genoegen hadden hem te kennen, het ergste, wat
God ooit geschapen had. Als hij een duizendste gekregen had, van wat
er dagelijks over zijn grijzend hoofd door wanhopige soldaten werd afgebeden van God en duivel, dan zou hij elke dag duizend gruwelijke doden gestorven zijn.
Maar Frank van Wezel voelde geen heimelijke vrees, geen onrust meer
toen hij naar het bataljonsbureau stapte. Kalm meldde hij zich, keek on375

bevangen in het scherp gesneden, intelligente gezicht van de grootmajoor,
die hem nieuwsgierig aankeek. Hij vond hem niet onsympathiek en het
praatje dat hij zich 's avonds verborgen hield, voelde hij dadelijk als laster : deze man was misschien een tiran en een bond voor zijn minderen,
maar een lafaard was het zeker niet. Zijn koele grijze ogen spraken van
een harde wil, een wrede vastberadenheid, maar er was geen spoor van
vrees in. Een interessante kop, vond Frank, toch iemand waar je voor op
moest passen.
`Neem er je gemak van, korporaal.'
Ook al... Ze waren op het gemak gesteld hier in het veldleger !
Toen kwam er een toespraakje, dat merkwaardig veel leek op dat van
de regimentscommandant, en dat door Frank met hetzelfde ijskouwe
stilzwijgen beantwoord werd. Ook de bataljonscommandant hoopte,
dat de korporaal prettig zou dienen gedurende de drie maanden, dat hij
geplaatst was bij zijn onderdeel, en dat hij hem met gunstige rapporten
terug zou kunnen zenden naar Harderwijk. Ook hij matigde zich geen
oordeel aan over de kwestie tussen de korporaal en de kolonel, en Frank
verbaasde zich oprecht over zoveel algemene bescheidenheid en dacht,
dat het tijd werd zijn oordeel over de aanmatiging der militaire meerderen grondig te herzien. Spoedig stond hij weer op straat en onder het naar
huis lopen moest hij telkens even glimlachen... Het zou natuurlijk uitgelegd worden als opschepperij, als grenzeloze overschatting van de betekenis zijner nonchalante pennevruchten, maar hij kon niet aan de indruk
ontkomen, dat ze hier een heel klein beetje huiverig van hem waren, en
hem graag te vriend wilden houden. Nou, och, hij was een gemoedelijk
man. Niemand, die het niet per se wou, zou met hem ruzie krijgen. Maar
hij was soldaat genoeg om aanstonds te gaan overpeinzen, of daar niet
wat uit te slaan viel aan gemakkelijke dienstjes en mogelijke extra-verlofjes. Hij zou de kat eens uit de boom kijken en nagaan, wat er te bereiken viel...
In zijn kwartier vond hij de majoor op hem wachten.
"k Heb aardig nieuws voor je,' zei hij monter. le krijgt een beter
kwartier. D'r zijn drie sergeants, die samen een kamer hebben, en daar
kun je nog best bij. Ze zijn meestal 's avonds uit, dus dan heb je 't rijk
alleen en kun je werken.'
Trachtig!' riep Frank opgetogen. 'Dank u wel voor die regeling. En...
eh... is er licht ?'
De majoor keek bedenkelijk. `Tja: antwoordde hij schouderophalend,
`clat is een moeilijke kwestie in deze tijd...'
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`Kon ik maar aan petroleum komen,' opperde Frank bedachtzaam.
`Dan liet ik m'n ouwe studeerlamp oversturen.'
De majoor krabde over zijn stoppelige kin. Weet je wat je doet,' zei
hij voorzichtig. laat die lamp maar komen. Misschien vinden we wel
hier of daar een druppeltje petroleum ... D'r is toch altijd nodig voor
de bureaulampen en zo ... Wie weet !'
Frank lachte. Het leek hem ook niet onmogelijk, dat er met een beetje
goeie wil ergens op een rustkamer zo nu en dan wel een druppeltje petroleum te vaandelen zou zijn...
Een uur later was hij geinstalleerd in zijn nieuwe kwartier, een kleine
boerderij, waar twintig soldaten lagen op de zolder en drie onderofficieren in een kamer beneden. De sergeants hadden nog dienst en Frank
ging in de achterkamer kennis maken met de verdere huisgenoten, de
boer, een weduwnaar, zijn twintigjarige, voordelig opgegroeide dochter
en de aanwezige veldbonken. Ze waren allemaal van hetzelfde type. Het
dige nivellerende invloed
veldleger oefende blijkbaar een zeer merkwaar
Groot of klein, breed of smal, ze hadden allemaal datzelfde onverschillige over zich, ze liepen met dezelfde lange, slepende pas, ze droegen hun
vuile, verfomfaaide uniformen of ze erin geboren waren en allemaal hadden ze in mekaar gezakte, gerimpelde kepi's op hun bruine koppen. De
nieuweling werd zonder veel plichtplegingen uitgenodigd een partijtje
mee te petoeten of te pinnen en zat spoedig mee aan de groengeverfde
tafel en was even verdiept in het malle spelletje als de anderen.
Ze kaartten of hun leven ervan afhing, en Jan van Lith, de smokkelaar
met het komieke rattegezicht, die hij in het andere kwartier al gezien
had, was onuitputtelijk in het verzinnen van onmogelijke vloeken en
gooide de originele uitdrukkingen de kamer in of ie ervoor betaald werd.
Geen vergissing werd geduld. Ze speelden als steeds 'met hec mes op tafel'.
Het ging om kleine bedragen, maar ze speelden even hartstochtelijk
als de gokkers, die aan de pokertafel om honderden dobbelen. En hun
minieme traktement in aanmerking genomen waren de centen, die ze
onverschillig naar het midden schoven ook eigenlijk reuzebedragen!
Jan was de wildste, meest bezeten pinner van heel de compie. Er gingen
verhalen over avonden, waarop hij op zijn blote voeten en zonder tuniek
aan was thuisgekomen om zijn dekens te halen: die hij ook verspeeld
had en daar ereschulden dadelijk betaald moesten worden, ging hij ze
nog even brengen. Maar hij trok sokken aan en zijn tweede paar schoenen,
en een uur later, kwam hij weer op zijn blote voeten thuis, vloekend als
zeven ketters tegen de kwartjesvinders, die hem de huig gelicht hadden.
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4
Hij had hele drama's moeten verzinnen om aan andere kleren te komen
en was voor zijn dekens toch tegen de lamp gevlogen; ze hadden alleen
niet kunnen bewijzen, dat hij ze opzettelijk zoek gemaakt had, maar
wegens slordigheid had hij toch veertien dagen politiekamer mogen opknappen. Wat hem niet van zijn pinwoede had geneien, noch kon bewerken, dat zijn uitrusting compleet bleef.
Frank van Wezel stelde dadelijk belang in dit luidruchtige lid van het
huisgezin. Hij bewonderde de gemoedelijkheid, waarmee hij zijn verlies wist te dragen en lachte zich tranen om de uitdrukkingen, die de Rotterdammer aanwendde. Toen kreeg Frank drie azen in zijn handen waar
hartenaas bij was, zodat niemand een driekaart van hartenaas kon hebben, wat in dit spel de allerhoogste roem was. Zodoende was hij absoluut
zeker van zijn winst. De drie anderen liepen spoedig uit het spel, maar
Jan bleef hardneldcig doorpinnen.
`Schei d'r maar uit, Jan,' waarschuwde Frank. '1k heb een ijzeren spel
in m'n handen. Je verliest het altijd.'
le tante op een houtvlot !' hoonde Jan. '1k laat me door geen ene brigges wegboksen, al heit ie drie baarden. 1k pin!'
Frank lachte.
le verliest, Jan, ik waarschuw je van tevoren.'
`Nooit!' riep Jan geestdriftig. "k Heb een nikkelstalen spelletje in m'n
jatten ... Je krijgt me d'r niet uit... al mot ik in me nakende kont naar
bed.'
Frank wou er een Bind aan maken en zijn tegenstander met grof geschut wegjagen in zijn eigen belang. In plaats van een cent schoof hij
an dubbeltje naar het midden en zei: 'Tien tegelijk dan, zoveel te eerder
is et een end aan. Pin je nog door ?'
Wantrouwig keek Jan hem aan. Toen lachte hij schamper. 'Hij is
goed!' riep hij vrolijk. 'Maar je zal mijn niet in je ransel stoppen, brigges ... 1k pin een beissie tegen.'
De belangstelling groeide. Dichter drongen de kameraden op de twee
spelers in, nieuwsgierig, zenuwachtig, schreeuwend. Ze vroegen de
kaarten van de tegenstanders te zien, maar die hielden er kalm hun hand
op en keken mekaar strak aan om van hun gezichten de stand van zaken
of te lezen. Doch ze glimlachten allebei even onbevangen.
`Een kwartje!' annonceerde Frank.
Een gebrul ging op.
`Smeer 'em, Jan! Neem de kuiten!'
`Nee, Jan, die brigges probeert je weg te bluffen!'
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"t Kan me geen kale scheet vervettekonten !' lasterde Jan, zoekend in
al zijn zakken en een kwartje bij mekaar scharrelend. "k Heb een spel
as een Dikke Bertha... 'k zal die korporaal es effen een rib uit z'n verdommenis sleuren... Wacht effe... hier is een kwartje tegen...'
Frank keek naar het hoopje geld op tafel. Rondom werd gegild van
enthousiasme. Zulke potjes kwamen niet alle dagen voor. Sommigen
hielden het ervoor, dat de nieuweling zat te bluffen, niet wetend met wat
een gevaarlijke tegenstander hij te doen had. Anderen meenden juist, dat
ie een reuzekaart moest hebben : nieuwelingen speelden zo onzeker niet.
`Nog een kwartje dan,' zei Frank rustig. 'Pas op, Jan, je slaat failliet.'
`Heb me ome al driemaal gedaan,' vertelde Jan, 'en nog heb ie twaalf
kinderen bij z'n tweede vrouw ... Ook een zorg ... Verrek ... 'k heb geen
centen meer... Wie leent me een piek ?'
Het scheen, dat men Jan niet erg kredietwaardig vond, want er kwam
geen enkele geldschieter opdagen.
`Sekreten,' hoonde Jan. '1k betaal vijfentwintig percent kesi ! Nou?
Geen liefhebbers ? Barst allemaal op een rijtje...'
Hij schoof zijn stoel achteruit en begon zijn schoenen los te rijgen.
Kreten van bijval stegen op. Frank zag lachend toe. Met een brede
zwaai zette Jan zijn schoenen in de pot.
`Hier, goddome !' schreeuwt hij. `Wat zet je daartegen, brigges? Zijn
ze een gulden waard, ja of nee ? Ze staan voor meer op m'n zakboekie.'
`Ik heb een kwartje gepind,' herinnerde Frank.
‘Nou, en ik pin twee schoenen!' schreeuwde Jan. Wat zet je tegen?
Trek dan verdomme ook je kisjes van je poten... Ze zijn toch zeker
wel wat waard ?'
`Ze passen me niet,' verklaarde Frank lachend. 'En ze zijn ook niet van
jou. Ik speel niet tegen de Staat der Nederlanden.'
Jan zat paf.
`Nie van mijn ?' gilde hij. "k Heb ze zelf van de foerier gekregen! Leg
nou niet te ouwehoeren, brigges... Vooruit, zet er een gulden tegen!'
`Nee,' zei Frank kalm. `Dat doe ik niet... Je bent me te geweldig ... Ik
verdwijn... Neem de pot maar !'
Met een schreeuw van vreugde griste Jan de pot naar zich toe, klom
boven op de tafel en voerde gillend een fantastische dans uit.
Nikkelstaal !' brulde hij. Nikkelstaal! Wat heb ik je gezegd! Stommerd. Waarom ben je niet eerder gaan pissen! Je kon et immers toch niet
houen... Asjeblief: drie opvreters !'
En hij gooide triomfantelijk drie koningen op tafel.
379

Zuchtend wou Frank zijn kaarten tussen het hoopje schuiven, maar
een vlugge hand greep ze uit zijn vingers en wierp ze bloot : drie azen...
Jan viel bijna naast de tafel van schrik. Een oorverdovend gehuil ging
op. Frank werd in alle toonaarden en een verbijsterende verscheidenheid
van termen uitgescholden, maar alien waren ze het hierover eens, dat
hij een aartsezel was, de grootste hufter, die ooit in het veldleger gediend
had. En iedereen nam zich voor, bij gelegenheid, deze onnozele vogel
flunk te plukken. Maar Jan zat hem van de overkant van de tafel aan te
kijken met een blik vol afgrijzen.
`God zamme eeuwig !' zuchtte hij eindelijk. Zo iets is me nog nooit
overkomme ! Hij heft 'et me koudweg laten winnen Wat een rotzak !'
Frank probeerde een onschuldig gezicht te zetten, maar hij moest
lachen of hij wou of niet, zo teleurgesteld keek de winnaar van de pot.
De anderen begonnen nu ook te snappen, dat Frank die pot niet binnen had willen slepen. Ze begrepen alleen niet, waarom hij het gedaan
had. Zij zouen zich zo'n buitenkansje niet hebben laten ontglippen. Maar
ze hadden ook niet het echte gokkersbloed, dat in Jan van Liths aderen
stroomde. Jan was hevig ontdaan en niet minder heftig verontwaardigd.
`Da's goddome flauwe kul!' brieste hij. `Zo wil ik niet winnen. Hier ...
hejje de hele rotzooi weerom Barst non gauw!' En hij schoof de pot,
zijn schoenen incluis, naar Frank. Maar die weerde de winst kalm af.
`Nee nee!' zei hij. `Ik ben 'em getippeld, dus de pot is voor jou... 1k
dacht, dat je een driekaart van een aas had!'
'Maar dat geldt toch alleen van hartenaas!' gilde Jan. 'En dat wist je
best, vuil endje brigges, dat je bent!'
`Zo ?' zei Frank onnozel. `Nou, dat wist ik niet, maar ik zal 'et onthouen voor een volgende keer... Schiet op, geef maar nieuwe kaarten,
en haal die vuiligheid naar je toe, scharminkel.'
Aarzelend schoof Jan de pot weer naar zijn kant, mopperend. Het spel
liep saai voort. Na de opwinding van het heftige potje tussen Jan en de
nieuwe brigges, bleek er lange tijd geen geweldige kaart te willen uitkomen en na een half uurtje hielden ze ermee op. Jan was nog niet over
zijn schrik en verontwaardiging heen. Franks spelersbedrog zat hem
dwars. En toen ze samen over waren in de kamer, vroeg hij hem op de
man af: `Nou zonder jen, brigges, waarom wou je dat potje niet an je
hart drukken?'
Frank keek hem glimlachend aan.
`Nou, as je 't weten wil,' zei hij rustig, `ik was een beetje overdonderd
door het vele geld, dat erin stond en toen jouw schoenen er ook nog bij
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kwamen, liep de maat over... 1k kan die paar kwartjes wel missen, maar
hoe zou jij je uit de moeilijkheden gered hebben?'
Verbijsterd keek Jan hem aan. Zijn levendige kleine oogjes knipten
zenuwachtig. Toen zei hij : `Ik doch wel, dajje me tuk had...! Maar mooi
is 'et niet, jong
Spel is spel, en as ik verliezen wil, mot ik dat weten
Dat lap je me niet meer, want dan zal ik je-n-een kink op je harige snoet
geven, dat je achter je rug naar je verstand ligt te zoeken.'
Ondanks het vreselijke dreigement lachte Frank en hoonde : `Ach,
man, as je naar me wijst, sla je 't hospitaal al in.'
`Zo ?' informeerde Jan, 'en wat denk je hiervan?'
Hij stroopte zijn mouwen op en sprong midden in de kamer in de bokshouding. `Wat een standje, niet? Wat doe je tegen zo'n standje?'
Hij keek in de spiegel, die voor de schoorsteen hing en sprong verschrikt achteruit.
`Goddome !' riep hij, `ik wor gewoon bang van me eige, gewoon
bang. 1_k schei er gauw uit, voor ik er wat van krijg !'
En hij sloeg de mouwen naar beneden en keek beduusd naar de schaterende brigges. Dan lachte hij jongensachtig mee, en begon te zingen.
Frank luisterde naar de ruwe, schrale stern die met malle uithaaltjes
aan het eind van elke regel het tragische lied zong van de schonc Clementientj e.

In een rotsspleet van 't gebergte
Als maar delvende naar goud,
Woonde een mijnwerker met z'n dochter,
Nauwelijks zestien jaren oud.
een mooie zomermorgen
Bracht ze schaapjes naar de vliet,
En de schaapjes keerden weder,
Clementientje keerde niet.
Op

Van naar mooie, rooic lippetjes
Stegen borreltjes omhoog,
Clementientje kon niet zwemmen,
Clementientje die verzoop...
Oh00000, wat is 'et treurig
As je zo aan je endje komt...
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Verbaasd keek de zanger naar de korporaal, die tegen de tafel lag, amechtig van het lachen. Verontwaardigd gromde hij : Tach niet, stuk falderappes ! Hoe kan een mens lachen om zo'n aandoenlijke geschiedenis ?
Hejje geen hart in je lelijke donder ?'
Maar Frank kon niet tot bedaren komen, en men begon Jan een ander
lied te brullen, waar veel in voorkwam van klapperjavanen en derzelver ongelukkig lot, in het land van suikerriet, waar de weelde haast geen
grenzen kent.
Maar kort daarop kwamen de sergeants thuis en de brigges werd
weggehaald voor een wetenschappelijk spelletje pandoer, dat tot diep
in de nacht duurde en wegens kaarsengebrek nog onverwachts eindigde • • •
Het leek Frank wonderlijk. Hij had erg tegen het veldleger op gezien,
gedacht, dat hij er moeilijk zou kunnen wennen, dat er weer een tijd zou
komen van zich vreemd voelen, opnieuw te moeten beginnen. En in een
paar dagen was hij er zich zonderling thuis gaan voelen. Hij scharrelde
door het dorp, of ie er al jaren woonde, riep groeten heen en weer, genoot van het veldlegerjargon, dat vol was van de meest verrassende wendingen en uitdrukkingen als zoveel getuigenissen van de onuitputtelijke
geestigheid van het yolk, een haldadige, meest weinig fijne, vaak onkiese,
maar ook onfeilbaar komische geestigheid, waar een opmerkingsgave in
school, die zijn voile bewondering had. Zaterdagsmorgens deelde de
sergeant-majoor hem mee, dat hij maandag naar Amersfoort moest om
aanvullingsexamen te doen voor het reservekader. Verbaasd keek Frank
hem aan.
`Voor het reservekader ? Wat heb ik met het reservekader te maken ?'
`Wel, je moet toch officier worden ? En je normaalschool is niet voldoende. Daarom moet er een aanvullingsexamen gedaan worden.'
`Alles goed en wel, maar ik ben er helemaal niet op gesteld om officier
te worden. 'k Heb lak aan dat reservekader. 1k doe geen aanvullingsexamen.
hoor es, korporaal, je bent nou eenmaal aangewezen, dus moet je
ook dat examen afleggen.'
`Moet ik ook slagen ?' vroeg Frank glimlachend.
De majoor lachte.
`Mot jij weten,' antwoordde hij. 'Niemand weet meer dan ie weet,
wel ?'
Met deze filosofische opmerking overhandigde hij Frank zijn verlofpas
met vrij reisbewij s.
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`Maandagmorgen eerste gelegenheid vertrekken. Dinsdag examen
doen, woensdag eerste gelegenheid terug.'
orde, majoor,' antwoordde Frank, het papier aannemend. En het
papier gaf hem een vreemd gevoel... Een verlofpas in je handen gaf je
dat altijd... Een vreemd, opwindend gevoel, of je een prijs uit een of an-,
dere loterij getrokken had... Een verlofpas... dan was je voor een of
meer dagen verlost uit de betovering van de legerslavernij ... Dan kon
je naar huis... Maar deze keer was het mis ... Die verlofpas was eigenlijk
niet veel meer dan een tantaluskwelling ! Hij zat officieel nog in de politiekamer, vandaag en morgen nog, en daarna nog acht dagen karnerarrest.
Onder het eten sprak hij erover met z'n kamergenoten, de sergeants.
Ze keken jaloers naar de verlofpas.
`Kan ik 'et nou met m'n fatsoen overeenbrengen, om thuis te blijven,
as ik een pas in m'n jatten heb ?' klaagde Frank. De kameraden keken hem
vol afgrijzen aan. `Dan zou je wel stapelkrankzinnig idioot gek moeten
wezen,' was het algemene oordeel.
`Maar ik heb politiekamer en kwartierarrest,' herinnerde Frank mismoedig.
De anderen keken verwonderd. Nou, wat zou dat ?'
`Dat zou niks, as de sergeant van de week er niet was.'
De onderofficieren lachten. `Zeg, je bent hier niet in zo'n stinkkazerne,
opgepropt vol met walgelijke dienstkloppers, ben je een haartje belazerd!
De sergeant van de week heeft wel wat anders te doen dan gestrafte korporaals achter d'r kont te lopen.'
Ia... in dat geval ?' glimlachte Frank. `Hoe laat gaat er eigenlijk een
trein naar Holland?'
`Om halfzes van Oudenbos Je kunt achterom lopen, dan stel je je
verdekt op ergens bij 'et station, en as de trein komt, slip je d'r in!'
En zo kwam Frank van Wezel die zaterdagavond onverwachts bij zijn
vrouw binnenvallen, en bleef thuis tot 's maandagsavonds. Het was het
genoeglijkste verlof, dat ie nog ooit genoten had. Het idee, dat hij eigenlijk, strikt genomen in de politiekamer zat, gaf hem elke minuut een ongekend genot, en de angst van Cor, dat het bedrog ontdekt zou worden,
kon zijn plezier slechts verhogen.
Tegen tien uur 's maandagsavonds arriveerde hij in de kazerne te
Amersfoort.
Het examen werd afgenomen in een grote zaal en was enkel schriftelijk. Er moesten een paar eenvoudige themaatjes vertaald worden in het
Frans en uit het Duits en een reeks wiskundige vraagstukjes worden op383

gelost. Frank schreef met sierlijke letters zijn naam en militaire waardig,
heid bovenaan het vel modelpapier, gelijk bevolen was, en leverde daarna genoemd vel papier in overigens maagdelijke staat in bij de officier aan
het tafeltje vooraan. Deze keek verbouwereerd.
`Ken je d'r niks van, korporaal ?'
`Gelijk u ziet, luit'.'
`Maar, verdomme, wat kom je hier dan doen ?'
`Ik ben opgecommandeerd, luit'.'
De luitenant keek hem wantrouwig aan. le wil zeker niet, he?'
`He, luit', hoe kan u nou zo iets van me denken ?' vroeg Frank teleurgesteld.
De officier haalde de schouders op. `Ruk maar in,' grauwde hij. le
zult de uitslag wet horen.'
`Daar ben ik niks ongerust over,' antwoordde Frank welgemoed,
groette en stapte naar buiten.
Hij ging een vriend opzoeken, een musicus, die echter reserveofficier
was en een compagnie commandeerde 70 goed en zo kwaad als dat ging.
Hij kwam juist thuis, toen Frank aankwam en spoedig zaten ze druk te
praten en te vertellen en het was al drie uur na de middag, eer de cornpiescommandant bedacht, dat hij eigenlijk in zijn kazerne moest zijn. En
omdat het toen toch te laat was, ging hij maar helemaal niet meer en
klapte zijn piano open en speelde, en bleef spelen, en het werd een verrukkelijke dag en avond, een avond, die zich uitzette tot een halve nacht.
Ze debatteerden over alles wat hun belangstelling had en vergaten totaal
dat ze soldaten waren, en de korporaal vloekte minstens even hard tegen
de eerste luitenant als deze tegen de onooglijke brigges uit het veldleger.
Tevreden gingen ze slapen en sliepen een gat in de dag. De eerste gelegenheid, waar Frank mee terug moest naar zijn regiment, was al lang
vertrokken, toen hij wakker werd, en ook de compagnie van zijn vriend
wachtte tevergeefs op haar commandant. Aan het ontbijt kregen ze het
weer met elkaar te kwaad over een boek en een uur later herinnerde
Frank zich met schrik, dat hij eigenlijk al zowat in de binnenlanden van
Brabant had behoren te zitten. Maar de officier zei nonchalant : 'Ben je
bedonderd, wat geeft dat nou? Ik zie je hier haast nooit. Je blijft hier
nog maar hangen, hoor ... die rotzooi daar in Brabant loopt best zonder
jou.
Dat was een argument waar Frank van Wezel met al zijn vindingrijkheid niets tegenin wist te brengen en dus bleef hij maar, zich onderwerpend als een goed mindere aan de bevelen van zijn superieur ...
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En het was donderdagmiddag, toen hij het dorp in kwam slenteren,
benieuwd wat er voor hem zou opzitten. Hij vond zichzelf wel een beetje
stom om er zo de boter uit te braden, maar hij had fijnc dagen gehad, en
was bereid, de gevolgen te dragen. Ook al zou de regimentscommandant
tot de conclusie moeten komen, dat hij zich niet als een goed Nederlander
gedragen had...
Maar niemand maakte hem een opmerking. Niemand had hem gemist ... Dat gaf de arme korporaal Van Wezel een uiterst onaangenaam
gevoel van diepe spijt: waarom was ie zo'n ezel geweest, nou al terug te
komen? Hij had best weer naar Amsterdam kunnen gaan en wegblijven
tot zondagavond. Zonde voor God van de verzuimde vrije dagen ! De
volgende morgen schoot hij nijdig de sergeant-majoor aan. `Zeg, majoor, wanneer kan ik nou eindelijk es met periodiek verlof gaan ? 't Wordt
zo langzamerhand tijd, zou ik zeggen.' Verbaasd keek de majoor hem
aan.
`Dat gaat niet,' deelde hij spijtig mee. le moet eerst vijf weken hier
gediend hebben, eer je voor periodiek verlof in aanmerking komt.'
Frank keek zuur. `Wat een onzin!' protesteerde hij. `Dat is goed voor
de biggen, die hier zo van het depot komen, maar dat geldt toch zeker
Met voor mij ? U moet niet vergeten, dat ik tien dagen in 't hospitaal
gelegen heb en toen nog veertien dagen in de petoet zat ... Daar ben ik
een periodiek verlof bij ingeschoten! 1k kan me zo langzamerhand niet
meer herinneren, hoe m'n vrouw en m'n kleine jongen d'r uit zien. Wat
een schandaal om me nou hier eerst ook nog vijf weken vast te willen
houen... Kom ik in geen drie maanden thuis... Da's toch zeker een beetje
al te grijs!'
De majoor knikte nadenkend. "k Zal es zien, wat ik doen kan,' beloofde hij.
En zaterdagmorgen vertelde hij Frank, dat het hem gelukt was, hem
in te schuiven in de ploeg, die maandagmorgen vroeg met verlof ging.
Trachtig !' juichte Frank. 'Dank u wel, majoor... zondagavond is m'n
laatste kwartierarrest ... Maar ... eh, majoor ... eh ... kan ik vanmiddag
m'n pas niet krijgen alvast: dan kan ik maandagmorgen met de trein van
zes uur op reis gaan. As ik moet wachten tot het bureau open is, verlies ik
een halve dag !'
De begrijpende majoor stemde goedmoedig toe. En derhalve reisde
Frank zaterdagsavonds weer naar huis en genoot de ongekende weelde
van voile acht dagen verlof. Hij kwam niet uitgeroepen over de heerlijkheden van het veldleger, waar het goed dienen was en geen kinderachtige
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modelprutsertjes je voortdurend op je vingers zaten te kijken, of je niet
een miniem foutje maakte ... Daar wisten ze van geven en nemen ... Daar
waren het kerels, die wisten wat een soldaat toekwam, en je kon er tenminste je eigen roeren ! Het was een week van intens genot en Frank ging
terug naar Brabant, vol vernuftige ideeen om weer met verlof te gaan,
om die drie maanden almaar met verlof te gaan. Het leek hem volstrekt
niet on d oenlijk !
's Maandags was hij vol vuur bij de dienst. Het werd een mars van een
afmeting, die hij zelfs in Harderwijk nooit had meegemaakt. De bataljonscommandant hield niet van halve maatregelen, en marsen van minder
dan veertig kilometer achtte hij onsoldatesk. Het spreekt vanzelf, dat hij
de mars volledig meemaakte ... bovenop de rug van zijn paard. De jongens kankerden, maar ze kankerden goedmoedig, louter uit gewoonte,
want die coarsen deden hun niks meer. Of ze twintig of veertig kilometer
liepen, dat maakte om zo te zeggen geen verschil meer. Ze verzetten hun
benen als goed werkende automaten, met lange gelijkmatige passen en
een niet minder gelijkmatig humeur. Alleen moesten ze of en toe uit ingewortelde gewoonte met sappige termen een beetje kankeren en schelden. Zonder dat voelden ze zich niet compleet, niet gezond en geen mannen. Maar ze waren dermate getraind, dat ze wel dag en nacht door konden lopen zonder er veel van te merken. Alleen bij regenweer sloeg het
gekanker over tot een giftiger toon en werd serieus. Maar bij dit prikkelend koude winterweer betekende zo'n kalme mars niet veel.
Frank van Wezel liep guide voor zijn escouade. Hij moest nog aan de
lange veldlegerpas wennen en oefende zich ijverig, omdat hij het een
zeer sportieve manier van duurwandelen vond. Met een grote pijp in zijn
mond liep hij welgemoed in de troep, vond het aardig met zo'n duizend
man op stap te zijn, en genoot van de zonnige vriesdag en de mooie winterbossen. Plotseling merkte hij, dat er iemand naast hem liep en hij keek
opzij. Het was de grootmajoor in hoogsteigen persoon. Hij bleef een minuut of tien naast hem lopen, gemoedelijk pratend over koetjes en kalfjes
en steeg toen weer te paard. De soldaten in de buurt die het gesprek hadden
gevolgd, stom van verbazing, griezelden bijna van het zonderling verschijnsel. De guide op het ander gelid keek hem met glazige ogen aan,
en na een poosje vroeg hij onzeker : `Zeg baardaap, wat is-t-er eigenlijk
met jou? Ben je-n-een neefie van de Duitse keizer of zo ?'
`Of zo misschien,' lachte Frank. 'Hoe kom je aan die snuggere ontdekking ?'
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gewone brigges een doodgewoon lulpraatje op touw zette! Man... as-t-ie
ons soort vetjassen anspreekt, zit er minstens acht nachten op ... minder
doet ie 'et nooit ! En met jou maakt ie geintjes... Daar zit wat achter !'
`He,' plaagde Frank, `da's nou niet aardig van je : nou had ik 'et zo lekker geheim willen houen en nou hang jij 'et meteen aan de grote klok.
Maar as je 't weten wil: de majoor Hij kuchte en zweeg. Vol verwachting keek de ander hem aan.
`De majoor,' begon Frank weer. 'Eh zajje 't niet verder vertellen ?'
`Zeg, ben ik een ouwehoer ?'
` Nee_ je bent eerder een jonge big... Nou, as je 't dan met alle geweld weten wilt : de majoor is mijn bataljonscommandant.'
Verbijsterd keek de collega hem aan. Toen begreep hij vol ontsteltenis
dat ie er een klein weinigje ingevlogen was. De soldaten rondom grinnikten vol leedvermaak.
`Val hartstikke in drieen !' verwenste hij.
Frank keek hem verwijtend aan . ' Wnarnm nnu in drieEn? ' vroeg
hij
droevig. `Ik had zo gehoopt, dat 'et in tweeen zou mogen zijn!'
Na de rust kwam de luitenant Ploos bij hem lopen. Hij was een Lange,
onverschillige vent met een bleek, scherp, snugger gezicht, een paar spottende ogen en een ongelimiteerde hekel aan de dienst. Hij kende de reputatie van de korporaal en genoot van de heimelijke angst der godheden
rondom, die 'em duidelijk knepen voor de mogelijkheid, dat die vreemde
snoeshaan inderdaad de dagboekschrijver was en ook over hen een boekje
zou gaan opendoen. Hij presenteerde Frank een sigaar en genoeglijk dampend begonnen ze een gesprek over alles en nog wat. Na enige tijd nam
de luitenant hem mee naar de kant van de weg, waar ze konden praten
zonder door de marcherende soldaten verstaan te worden. Daar vroeg
Ploos hem op de man of: `Wanneer begin je over ons bataljon te schrijyen ?'
`Ik?' vroeg Frank verwonderd. `Waarom zou ik over ons bataljon
schrijven ?'
` Nou ja, ' lachte Ploos,
hoeft voor mij geen verstoppertje te spelen,
hood Je kunt er mij niet genoeg optimmeren ! 'k Heb die bundel van je
dagboek gelezen
Fijn ! Zo moeten ze 't hebben, de lamstralen !' Frank
trok zijn neutraal gezicht, zweeg.
Even wou Ploos geergerd uitvallen. Maar toen lachte hij weer.
hebt natuurlijk gelijk, dat je je kiezen niet van mekaar doet. Je kent
mij niet, en je kent 'et gewone slag wel. Kan je schaken?'
`Zo tamelijk.'
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`Korn dan vanavond in m'n kwartier een partijtje met me spelen. Kunnen we samen es praten... Ik loop me al de dagen, dat je hier bent al een
ongeluk te lachen om de angst van die heren. 't Is net of ze een born in
d'r midden hebben, die ieder ogenblik barsten kan... En om 'em zoet
te houen, lopen ze d'r allemaal omheen en aaien 'em, in de verwachting,
dat ie dan niet barsten zal... Maar ik hoop toch van harte dat de born z'n
eigen daardoor niet zal laten overduvelen !'
`Ik geloof eigenlijk niet, dat dat in de aard van bommen ligt, denkt u
wel ?' vroeg Frank onnozel.
Luitenant Ploos lachte. Nee,' antwoordde hij, `maar laat de born in
godsnaam z'n aard niet verloochenen.'
Frank bedacht, dat luitenant Ploos op dat moment als compagniescommandant fungeerde, omdat de kapitein met verlof was. De gelegenheid leek hem te schoon om verzuimd te worden. Dus ving hij aan : `Ik
had u eigenlijk iets willen vragen, luit'.'
`Korn d'r maar mee op de proppen.'
la, ziet u, ik zou graag naar de jaarbeurs in Utrecht gaan.'
`Maar je bent toch geen koopman ?'
`Dat niet, niaar ik zou er voor de krant over moeten schrijven.'
`Zit er wat voor je aan ?' De luit' maakte een beweging van geld tellen.
Natuurlijk, luit'. As ik niet ga, kost 'et me idem zoveel aan honorarium.'
`Dan ga jij naar de jaarbeurs,' besliste Ploos. 'Ben je belazerd. 1k kan
je hier best missen, hoor. Korn morgenochtend maar even op bureau, dan
maken we dat in orde.'
's Morgens stapte Frank in feeststemming naar het bureau. Even cell
verlofpasje halen en dan naar Amsterdam! Maar de sergeant-majoor
maakte bezwaren : in Franks papieren stond, dat hij gedurende zijn verblijf in het veld.leger geen `bijzonder verlof' mocht hebben ; en jaarbeursverlof was bij legerorder tot bijzonder verlof verklaard.
`Ben je gek !' grinnikte de luitenant. 'Die vier dooie dagen ! Onzin !
Schrij f maar een pasje !'
De majoor haalde de legerorder. `U moet 'et zelf weten, luit',' waarschuwde hij. 'Maar u krijg last met de kapitein ; u weet zelf, dat de korporaal onder streng toezicht staat.'
Ploos las de legerorder, aarzelde. Daarop zei hij : `Ja dan kan je geen
jaarbeursverlof krijgen, Van Wezel, 't spijt me.'
Franks stemming zakte onder nul. Was dat even een tegenvaller ? Hij
gromde als een kwaje hond. Maar Ploos glimlachte en vroeg listig : 1--leb
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ik je niet horen zeggen, dat je een brief ontvangen had van je vrouw?
Dat ze weer erger was?'
'k
ze is een bende erger, luit'
Dadelijk viel Frank hoopvol bij :
Had gehoopt, dat ik ze dan tegelijk even kon opzoeken natuurlijk.'
`Majoor,' gelastte de luitenant, `schrijf een verlofpas voor deze korporaal : vier dagen extra-verlof wegens ziekte van z'n vrouw... en plak er
dan de zondag maar aan vast ; dan kunnen we hier toch niks beginners met
korporaals.'
Dc majoor haalde bedenkelijk de schouders op. `U moet 'et zelfweten,'
herhaalde hij, `maar u krijgt er last mee!'
`Schrijf op !' raasde Ploos. `Dat zou wat moois zijn, als een soldaat niet
eons nicer even naar z'n zwaar zieke vrouw zou mogen pan kijken.'
De pas werd geschreven. Ploos drukte de korporaal harteli j k de hand,
wen ste hem van harte beterschap met z'n vrouw, en duwde hens de deur uit.
En tot Cors onbeschrijfelijke verbazing stond haar echtgenoot 's avonds
alweer levenden lijve voor haar, en vertelde laconic*. dat ie tot zondagavond bleef. Ze lachte zich tranen om het verhaal van de manier,
waarop hij dit verlof had gekregen, maar was verontrust oni de brutaliteit van hem en die luitenant, en ook een beetje boos, oindat hij haar ziek
verklaard had, juist nu ze zo goed was opgeknapt. Maar Frank lachte alle
bezwaren weg, zong het lied van Clementientje, die verzoop, schopte
zijn militaire plunje in een hoek en vermomde zich haastig als burger. En
bracht de week in goddelijke onverschilligheid schrijvende en studerende
door. Hij prees het veldleger als de schoonste uitvinding van deze tijd,
zong er hooggestemde hymnen op en zwoer, dat ie er won blijven, zolang
de mobilisatie duurde... Zondagsavonds aan het station in Oudenbosch
werd hij opgewacht door een der huisgenoten-sergeants, die een ernstig
bedenkelijk gezicht vertoonde. `Wat is-t-er ?' vroeg Frank verontrust.
`Luitenant Ploos is met verlof tot donderdag. Je moet tot die tijd uit de
buurt van de kapitein blijven, want die heeft gesnuffeld naar dat verlof
van jou en hij wil de luit' erin luizen.'
Frank dacht even na. "k Ga naar de dokter,' besloot hij. "k Zal 'em
wel een verhaaltje vertellen, waar ie van staat te kijken, en as ie me niet
vrij van dienst geeft zeg ik 'ern ijskoud, waar 'et om te does is ... Luit'
Ploos zegt zelf, dat 'et een reuzekerel is.'
`Probeer maar,' oordeelde de sergeant. 'In ieder geval moeten we Ploos
d'r buiten zien te houen. Donderdag zal die wel krijgsraad met jou houen.
En dan vinden we best een maniertje om de kapitein an een lange neus te
helpen.'
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De volgende dag zou er een grote regimentsoefening zijn. En daar het
waaide en regende, waren er legio zieken op het rapport. Ze stonden dicht
opeengepakt in het gangetje en trokken erbarmelijke pijngezichten. Dokter Danielse werkte vlug af. Hij was reserveofficier van gezondheid, en
genoot de onverdeelde hoogachting en liefde van heel het bataljon. Meer
dan eens was hij heftig opgetreden tegen de majoor als die te veel van het
bataljon vergde, en hij had vaak bij de regimentscommandant zijn zin
weten door te drijven. Bovendien was hij een kalme humorist, die zich
niet in de luren liet leggen door simulanten, maar ze op onweerstaanbare
manier ontmaskerde en ze met een honend grapje naar de dienst terugstuurde. Frank zag hem bezig en bewonderde zijn kalme, zakelijke manier van afwerken.
Het krioelde die morgen van simulanten. En ieder kreeg zijn beurt,
vlug en zonder lawaai, maar afdoende. Een van de kerels was erin geslaagd een zo heftig pijnmasker van zijn gezicht te maken, dat Frank ernstig ongerust was: de vent had minstens een blindedarmontsteking of
zo iets.
`Wel?' informeerde de dokter, men het slachtoffer van die afschuwelijke pijnen zich voor hem in allerlei bochten stond te kronkelen.
`0, dokter, ik heb zo'n pijn overal.'
De dokter keek hem doorborend aan, glimlachte. De zieke werd een
beetje minder zeker van zijn pijnen en kwalen, aarielde, haperde. De
pols werd gevoeld. Dokter knikte. `Nogal zwak,' oordeelde hij. la,
die pijn overal... dat neemt ontzettend af... Zeker een flauw gevoel,
niet ?'
`0, dokter !' zuchtte de patient hoopvol.
la ja... nou, kijk es, ziek genoeg om thuis te blijven ben je nou direct
niet... maar sterk genoeg om je hele uitrusting mee te sleuren, vind ik je
ook weer niet.'
De soldaat was teleurgesteld. Maar enfin... iets sleepte hij er toch uit ...
Als hij zonder uitrusting mee mocht, scheelde dat een heleboel. Dus zuchtte hij nog eens met een martelaarsgezicht. En de dokter dicteerde de hospitaalsoldaat voor het ziekenrapport: Noteer, dat deze man voor de
oefening vrij is van monddeksel dragen.'
De zieke verstarde... Vrij van monddeksel dragen ? Dat akelige kleine
koperen busje op de loop van het geweer ? Zijn gezicht was een groot
protest, een demonstratie van afschuw om zo godsliederlijke hoon...
Rondom werd schaterend gelachen... Vriendelijk zei de dokter: `Ga je
gang maar, soldaat ... Die volgt ?'
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Toen het Franks beurt was, deed hij zijn zorgvuldig voorbereid verhaal. Het waren klachten over zijn ogen, zware hoofdpijnen, gevolgd
door algemene onbehaaglijkheid. De dokter keek hem onderzoekend
aan. `Deugt je bril wel ?'
`Voor zover ik weet wel, dokter.'
`Zullen we 's laten onderzoeken. Blijfvandaag maar thuis van de dienst.
Morgen ga je met de eerste trein naar Den Bosch: naar de oogarts. 'k
Zal je een brief meegeven.'
`Graag, dokter!' Haastig beende hij naar huis. Dat was alvast in orde.
Vandaag en morgen zou de kapitein tevergeefs naar hem uitkijken. En
dan afwachten wat die oogarts zeggen zou...
Hij bracht de dag door met liedjes leren van Jan van Lith.
De oogarts in Den Bosch onderzocht de ogen en de bril van Frank van
Wezel, en vond niets bijzonders, dat de beschreven verschijnselen kon
verklaren. Eindelijk vroeg hij • 'HA j emissrbien in de lnatste tijd jets gehad, dat je heftig heeft opgewonden?'
Nou, dokter,' zei Frank nadenkend, `ik heb die historic in Harderwijk
pas achter de rug.'
`Welke historie ?' vroeg de dokter.
Toen Frank twee woorden gezegd had, sprong de oogarts op, sloeg
hem hard op zijn schouder en vloekte : Wel verdomme ! Ben jij die korporaal Van Wezel ! Man, daar sta ik van te kijken ! Vertel es op, wat heb
je precies gehad met die lamme kolonel ?'
Frank vertelde het rare verhaal en voor hem was de zaak nu zo klaar
als een klontje : die verschijnselen hadden vermoedelijk niets met de ogen
uit te staan, waren nerveuze storingen en konden alleen door rust en gelijkmatig leven hersteld worden. Voor alle zekerheid moest de korporaal
de eerste weken maar es iedere vrijdag terugkomen. En hij zou een brief
schrijven naar de bataljonsarts om hem zijn mening kenbaar te maken.
En Frank moest nou maar es ophouen met piekeren. Wat bliksem, wat
donder, wat godverju, hij hoefde zich dat toch zo niet aan te trekken !
Hij moest die rotkerels 'et genoegen niet gunnen, dat ze zijn zenuwgestel
naar de haaien hielpen... Hij kon er immers zeker van zijn, dat de grote
meerderheid aan zijn kant stond en die starre militaire ledepoppen aan
zijn laars lapte! En nou voorlopig maar geen dienst meedoen, en de volgende week vrijdag weeromkomen... Een stevige handdruk en de patient stond verheugd op straat...
Goeie God, wat een vooruitzichten! Ontzaglijke lijntrekkerij ! Heen en
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weer reizen naar Den Bosch... Vrijdags! Vrijdags ? Zou het dan geen onzin zijn nog naar z'n kantonnement terug te gaan om zaterdags naar Amsterdam te reizen ? Kon ie toch zeker evengoed per vergissing meteen van
Den Bosch naar Mokum gaan? Rozige visioenen zweefden voor zijn pas
onderzochte ogen... Stour, dat ie eigenlijk al niet veel eerder aan die zenuwstoringen gedacht had! Hij in zijn goedige onnozelheid had enkel
wat migraine willen voorwenden, terwijl er zulke ongelirniteerde mogelijkheden bleken te bestaan op het gebied van zenuwstoringen... Enfin,
't was nog niet te laat ! De bataljonsarts was het met zijn collega nit Den
Bosch eens. Frank moest maar es een weekje rust nemen. Dan konden ze
wel weer zien, en Frank nam dankbaar rust. De hele dag zat hij in zijn
kwartier, las, werkte wat, scharrelde bij mooi weer in de tuin rond, lachte
met Jan en de boerendochter, die heel de dag luidruchtige ruzie hadden,
omdat Jan beweerde, dat hij haar liefhad 'tot in het diepste putje van zijn
hart', ter-wijl zij volhield, dat hij een sakkerse bandiet was, waar ze niks van
weten wou en hem met de bezem te lijf ging, als ie haar tuna woukomen.
Donderdagsavonds kwam Ploos hem opzoeken. Zij ontwierpen een
feilloos plan om de kapitein een loer te draaien en hem listig in een net
van geniale leugens in te spinnen. Een handje sigaren aan de facteur vormde de laatste schakel in de intrige en toen konden zij de loop der gebeurtenissen afwachten.
De volgende morgen al kwam er een ordonnans die de korporaal Van
Wezel bij de kapitein in zijn kwartier ontbood. Frank ging en werd minder vriendelijk ontvangen dan gewoonlijk.
`Ik nioet je wat vragen, korporaal,' zei de kapitein streng. 'Maar denk
erom, dat ik de waarheid wil horen.'
De korporaal keek beledigd.
"t Is mijn gewoonte niet om te liegen, kapitein,' zei hij stroef.
Aanstonds bond de kapitein in. Neenee, dat wil ik ook niet beweren...
Maar ... eh ... vertel me es : heeft de luitenant Ploos jou jaarbeursverlof gegeven?'
`Dat wil zeggen, kapitein: de luitenant wou mij jaarbeursverlof geven.
Maar dat kon niet doorgaan, omdat de majoor zei, dat jaarbeursverlof
bij zonder verlof was, en dat mocht ik niet hebben.'
juist,' knikte de kapitein. 'En toen ?'
`Toen heeft de luitenant mij extra-verlof gegeven, omdat mijn vrouw
weer erger geworden was, kapitein.'
"t Schijnt, dat je juist een brief ontvangen had, he ?'
jawel, kapitein.'
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`Maar de brieven worden pas op het middagappel uitgereikt, korporaal.,
`D'r stond `spoed' op, kapitein, en de facteur had 'em in m'n kwartier
gebracht.'
De kapitein keek buitengewoon ongelovig. `Dat doet de facteur anders
nooit, korporaal.'
Frank haalde de schouders op.
`Denk erom, korporaal, dat ik dit alles kan onderzoeken.'
Toen richtte Frank zich hoger op en zei vol waardigheid : `Ik geloof
waarachtig, kapitein, dat u nog denkt, dat ik sta te liegen ! 1k zou wel es
willen weten, waaraan ik dat te danken heb ! 1k ben toch geen kwaj OD gen, die...'
De kapitein hief verschrikt de hand op tegen die woordenstroom, en
zei verontschuldigend: `Neeneenee... daar gait het niet om, korporaal ...
ik vertrouw je volkomen, maar... eh ... d'r zijn zonderlinge dingen in
die kwestie ... Ga maar es mee naar 't bureau.'
Buiten vertelde hij, dat het mooi weer was, maar Frank gaf geen asem,
toonde zich zwaar beledigd en de kapitein voelde zich onbehaaglijk.
Op het bureau gaf hij de korporaal een stoel en liet door zijn ordonnans de facteur ontbieden. Enkele minuten later kwam die onverschillig binnenslungelen, een toonbeeld van de ergste veldlegerslordigheid.
En toen ontspon zich ten aanhore van de zeer belangstellende korporaal
de volgende dialoog : 'Breng jij de mannen wel es brieven in hun kwartier, facteur ?'
De facteur grijnsde. la, 'k ben nogal besodemieterd,' insinueerde hij.
"k Heb v■,,e1 wat anders te doen dan de heren achter d'r kont te lopen.'
Ondanks de laakbare woordkeus keek de kapitein zeer tevreden en
loensde kwaadaardig in de richting van Frank, die er in alle gemoedsrust bij zat. Toen vervolgde de compagniescommandant zijn verhoor.
`Dus dat doe je nooit, he, facteur ?'
Nou ja, nooit, nooit,' suste die. Ten enkele keer wel es, as-t-er wat
bijzonders is, zie je.'
De kapitein glecd uit de hemel! 'Kan je je misschien zo'n geval uit de
laatste tijd herinneren ?'
De facteur krabde zich eens onder z'n harmonikakepi.
la, god, kapitein, ik heb zoveel an me knar ... Es kijke... Ja, de vorige
week geloof ik... donderdag ... nee, woensdag... of nee, toch niet, dinsdag was 'et... ja, dinsdag... Toen heb ik 's morgens een brieffie gebracht
bij de korporaal hoe-heet-ie-ook-weer ... Wel, bij die daar! D'r stond
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`spoed' op met zulleke uitroeptekens en een paar knapen van strepen d'r
onder... Nou, ik doch zo bij me eige : da's zeker wel wat bijzonders,
dus he'k em effe weggebrocht ... Maar nou mot je niet denken, da'k daar
een gewoonte van maak, want motte mot ik zo iets niet...'
De kapitein wist genoeg. Zijn groot gezicht was een en al teleurstelling. Nijdig schreeuwde hij : laja! Schei maar uit. Hou je smoel maar en
donder op !'
`Mooi is ie!' mopperde de facteur. `Geef ie alle inlichtingen en wor je
nog uitgekankerd op de koop toe.'
En hij groette vluchtig en slungelde weg. Bij de deur knipoogde hij
tegen Frank van Wezel. De kapitein keek de korporaal woedend aan. "t Is
in orde, Van Wezel... je kunt wel gaan.'
Frank stond op, salueerde en zei strak lk hoop, kapitein, dat u nou
overtuigd is, dat ik niet stond te liegen.'
`Zeker, zeker dat heb Ik toch nooit beweerd?'
Maar in zijn hart was ie er misschien toch niet van overtuigd, evenmin
als de sergeant-majoor, die over zijn paperassen zat te stikken van het
lachen.
En nochtans kreeg luitenant Ploos acht dagen kamerarrest ! Want toen
de kapitein alle legerorders nasnuffelde, kwam hij tot de verbhjdende ontdekking, dat het nog niet geheel in orde was : de luitenant had van de
ziekte de geneeskundige dienst in Amsterdam op de hoogte moeten brengen ter controle en dat had ie verzuimd. En daarom kreeg ie toch lekker
straf. Ze waren toch immers volwassen mannen onder mekaar ! En zo
zaten Frank en de luitenant eindeloze partijen schaak te spelen en vloekten
om het hardst op de kapitein
Frank maakte overigens een onbeschaamd misbruik van het feit, dat
de kapitein hem Ineep as de ziekte'. En zijn vriendschappelijke verhouding met de onverschillige luitenant Ploos vergemakkelijkte zijn infame
lijntrekkerij en verlofjagerij niet weinig. Elke week ging hij vrijdags naar
Den Bosch, had een gemoedelijk onderhoud met de oogarts en trok dan
verder naar Amsterdam tot zondagsavonds. En in de week deed hij niet
veel meer dan de lichte, prettige dienstjes, waar hij wat voor voelde. Hij
bleef het veldleger een onwaardeerbare uitvinding achten ... En vond er
overigens een terrein van psychologische studie, dat onuitputtelijk was.
Zowel de soldaten als de officieren interesseerden hem buitenmate.
De kapitein van de derde compagnie was volgens de mannen een vent
om te zoenen. Hij zag er altijd even smoezelig en verfomfaaid uit, vloekte
als een halve sectie ketters, was de verklaarde vijand van majoor Pletter en
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deed bij meerdere gelegenheden alsof die halfgod volstrekt niet bestond.
Voor de jongens was hij het toonbeeld van alles wat een kapitein zijn
moest. Ze droegen hem op de handen, en ieder die iets kwaads van hem
zei, kon een pak slaag krijgen, dat kionk als een klok. Wanneer de bataljonscommandant na een dag van heftig oorlogvoeren in regimentsverband een stevige mars voor de volgende dag commandeerde, kwam de
kapitein van de derde compagnie 's morgens op het appel met de laconieke boodschap : `Majoor, mijn compagnie gaat vandaag niet mee.'
En als de majoor stomverbaasd hem om nadere explicatie vroeg, antwoordde hij kalm : `Na de zware dag van gisteren kunnen ze dit niet
meemaken. 'k Heb ze geinspecteerd. Ze zijn te vermoeid. Mien compagnie heeft vandaag poetsen.' En of de majoor hoog sprong of laag, of hij
ketterde en sehimpte en dreigde, de kapitein bleef onvermurwbaar, haalde de schouders op en hield vol, dat hii zich niet veranm oord achtte, als
hij de jongens die mars liet meemaken. En de derde compagnie poetste,
d
L ingend en de kapitein zegenend, terwi i l de anderen sappelden langsde
wegen en door de hei. Een paar keer was de regimentscommandant eraan te pas gekomen, inaar toen was de dokter bijgesprongen en had de
kapitein van de derde compie gelijk gegeven. Een hele herrie 'a as het geweest, maar de kapitein had het gewonnen en sedertdien haalde de majoor
de schouders op voor de mane kuren van die onmogelijke compiescommandant en liet hem zijn gang gaaan.
Tijdens de rust op een mars, riep de kapitein Frank van Wezel bij zich:
`Korporaal,' zei hij, 'die vent daar zegt, dat ie zich niet goed voelt. Hij
wil natuurlijk naar 't Heike om te smokkelen. Breng jij hem naar het
kantonnement terug. Je bent aansprakelijk voor 'em, tot ie in z'n kwartier
ls.

`En as ie wegloopt?' vroeg Frank met een zijdelingse blik op de Hercules, die hij te bewaken kreeg.
De kapitein dacht na. 'Dan rapporteer je maar,' zei hij eindeli j k, van
geweldmaatregelen afziend.
`Best, kapitein !'
De uitvaller was een berucht type, luisterend naar de naam van Atje.
Een smokkelaar en deserteur. Zes maanden gevangenis achter de rug.
Sterk genoeg om drie Franken van Wezel spelenderwijze in zijn ransel te
stoppen.
`Korn, zieke stumper,' noodde Frank liefelijk. laat ons gaan. Kun je
je geweer dragen ?'
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De zieke stamper grijnsde en dacht, dat 'et nog net gaan zou. Toen ze
buiten het dorp waren en de bossen in trokken, vroeg Frank : Wou je
naar 't Heike, Atje ?'
Neturelijk,' bromde de soldaat.
`Maar je gaat eerst met mij mee naar je kwartier.'
Atje keek van zijn geweldige hoogte op hem neer. Frank moest lachen.
`Ik waarschouw je,' dreigde hij. 'As je niet doet wat ik zeg, sla ik je op
je ziel, dat je kwekt.'
Toen schoten ze allebei in een lack.
"t Is goeie boor,' zei Atje goedig. "k Zal wel eerst met je meegaan.
Maar we motten toch over 't Heike, want daar leit nog een broek van
me, en die pik ik even mee. Dat kan wel, niet ?'
`Dat kan best ... as je me maar niet in een hinderlaag lokt,' stetnde Frank
toe. 'Die Heikesmannen vermoorden je voor twee-en-een-halve cent.'
`Met as ik bij je ben,' grinnikte Atje. `Dat vuile tuig !'
Frank kende een beetje van Atjes geschiedenis, maar het juiste wist hij
niet. Voorzichtig begon hij te vragen en langzaam aan kwam de man los
en praatte over zijn trieste historic, vertrouwelijk. Hij was zeeman, getrouwd, en toen hij in 1915 binnenkwain, was ie meteen de sigaar en
moest onder de wapens komen. Atje was een onverschillig heer, maar niet
onwillig of opstandig. Hij diende als ieder ander, zonder plezier, maar
doende wat moest. In 1916 was ie hier in Brabant bij het veldleger gekomen. Z'n vrouw woonde in Breda. Daar werd ze ziek. Atje hield veel
van d'r en vond 'et beroerd, altijd van huis te moeten zijn, terwijl ze al
erger werd en er geen geld was voor een goede verzorging. Een paar keer
had ie al es straf opgelopen, omdat ie een dag te lang van verlof weggebleven was. Toen op een morgen kreeg ie een telegram van de dokter,
dat ie dadelijk over moest komen omdat z'n vrouw heel erg was. Atje
ging met het telegram naar de kapitein om verlof to vragen, maar die wou
hem niet laten gaan, omdat 'et een telegram van een burgerdokter was,
waar ie niks mee te maken had. Atje had hem ongelovig aangekeken.
`Maar ik mot toch naar huis ?'
lij mot niks as je bek houen en as je naar huis wil, dan mot je me een
bericht laten zien van de militaire geneeskundige dienst in Breda.'
`Maar misschien ligt m'n vrouw op sterven ?' had Atje verondersteld.
En de kapitein had kort en krachtig gedecreteerd: ' Hier blijven tot je bericht hebt van de militaire dokter.'
`Bezjoer !' had Atje kwaad geroepen, was op z'n fiets gesprongen en
naar huis gepeddeld.
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Daar vond hij zijn vrouw overleden.
Hij stuurde een telegram aan de kapitein: `Vrouw gestorven. Vraag
acht dagen verlof '
Daar had ie volgens de legerorders recht op. Hij kreeg geen asem, maar
twee dagen later werd er gebeld. Atje deed open en stond voor twee
marechaussees.
`Ben jij die en die ?'
Ja!
`Klee je dan an. Je moet mee.'
`Waarvoor ?'
`Dat wect je best, man: je bent deserteur.'
`Zo ?' zei Atje, zo bleek als een laken. `Dat heeft m'n kaptein je zeker
laten v eten ? Korn es even binnen kijken.'
Daar toonde hij hun het lijk van zijn vrouw, dat juist gekist was. Vertelde de toedracht. De marechaussees gingen beschaamd en verlegen weg.
Na acht dagen kwam Atje terug, weduwnaar, in een stemming als een
dolle stier. Hij meldde zich op het bureau bij de kapitein, die hem vloekend beval, zich bij de wacht te melden en zich in arrest te laten stollen.
Atje had hem zoveel mogelijk bcdaard en belecfd gevraagd of zijn telegram dan niet aangekomen was. Maar de kapitein was van mening dat
hij voor de dit en dat geen telegrammen had of te wachten van zijn minderen en dat Atje zich aste gesmeerde bliksem in arrest moest begeven en
afwachten wat de krijgsraad over hem zou beslissen.
Toen had Atje zijn lange armen uitgestoken en de kapitein achter zijn
bureau uitgesleurd. Hij was zo tekeergegaan, dat de sergeant-majoor de
vlucht genomen had om de wacht in 't geweer te roepen, en toen hij met
de wacht terugkwam, lag de kapitein voor dood in een hoek en Atje was
verdwenen. De kapitein was opgeknapt en Atje was drie maanden later
gegrepen en door de krijgsraad tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Vreemd genoeg was er geen klacht wegens mishandeling van
de kapitein ... Nou, toen Atje uit de kast kwam, hadden ze 'm weer bij
dezelfdc compie gestopt. Later was-ie nog es veroordeeld voor smokkelen. Dc hole boel kon hem niks nicer verrotten. Gevangenis of geen gevan genis. Dienst of geen dienst. Hij deed wat-ie wou. Hij had nou toch
eenmaal een slechte naam. Hij was nou toch eenmaal een gevangenisboef.
Frank luisterde. Hij zei niet veel. Hij geloofde het verhaal niet. Het
was al te bar ... Zo jets dee je iemand niet aan. Waarvoor? Waarom ? Met
welk doel zou een kapitein zo optreden? Tenzij hij een misdadiger was,
397

een sadistische wreedaard... Hij kon het niet geloven. Atje keek schuin op
hem neer.
le denkt zeker, dat ik je d'r tussen neem, he ?' zei hij met grommende
stem. Nou, ik kan 'et je niet kwalijk neme, dajje me nie gelooft ... 1k
zou 'et vroeger ook niet geloofd hebben. Maar je mot 'et eerst maar es
ondervinden... Je kent die kaptein niet, man... Je weet zeker ook niet,
dat de vaandrig Japiks z'n eigen voor z'n kop geschoten heeft, omdat de
kaptein hem zo pestte ? Toch is 'et waar, wat ik je brom... Hield voortdurend z'n benoeming tot officier tegen : dan kon die niet weg om te studeren, en dat trok die knul z'n eigen zo an, dat ie z'n eigen doodschoot,
toen-ie weer niet angesteld werd... Vraag 'et maar an de jongens, zal je 't
wel Koren ... De vuile bloedlijer ... De darme snij ik em uit z'n pens, as
ik 'em te pakken krijg.'
Atje zag paars van woede en sloeg met z'n gebalde vuist op de kolf van
z'n geweer. Frank liep verbijsterd naast hem. Zou dat allemaal waarachtig waar kunnen zijn ? Ondenkbaar ! ! Moest ie toch navragen!
En toen ie het vroeg aan Ploos, haalde die de schouders op. `Voor zover
ik weet, is 'et volkomen juist,' antwoordde hij. `Dat van Atje zeker. Van
de vaandrig Japiks... ja, hij heeft zich doodgeschoten, nadat de kapitein
die 'em niet mocht, voor de zoveelste maal z'n benoeming tegengehouden
had. Maar of ie zich daarom voor z'n kop geschoten heeft ? Wie zal 'et
bewijzen? Ze waren d'r hier allemaal van overtuigd, omdat die jongen
nergens anders over sprak dan over weer naar de universiteit gaan, en z'n
wanhoop over de verknoeide tijd in dienst ... Maar hij heeft geen papieren
nagelaten met een verklaring ... En zonder nadere aanwijzing de kapitein
beschuldigen van iemands dood... dat is eigenlijk wel een beetje kras ...'
Frank keek duister voor zich.
`Maar zo'n Leven as van Atje ?'vroeg hij nijdig.`Is datniet haast even erg ?'
Ploos knikte.
` Het is vervloekt erg,' bromde hij. 'Het ergste is de mogelijkheid van zo
iets... Je moet es opletten, op 't ogenblik is Staak bezig de luitenant Dijkstra
weg te pesten. Hou dat drama es in de gaten. Misschien kun je d'r conclusies uit trekken omtrent de waarschijnlijkheid van de andere gevallen.'
De luitenant Dijkstra was een beroepsofficier. Hij was een streng, maar
inderdaad rechtvaardig bevelvoerder en de soldaten mochten hem graag.
Hij commandeerde de stormsectie, werkte hard met zijn mannen, maar
wist altijd de juiste toon te treffen, hielp hen bij voorkomende moeilijkheden en trad onbevreesd op tegen de kapitein en tegen de majoor, als hij
meende, dat ze onbillijk behandeld werden. Hij had menig loonnetje'
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weten of te wenden en was een paar keer voor een soldaat van zijn sectie
op het bataljonsbureau tegen de kapitein uitgevaren. Staak had van de majoor ongelijk gekregen en treiterde nu de luitenant Dijkstra op alle manieren, zocht ijverig naar motieven om hem overgeplaatst te krijgen.
Telkens waren er conflicten tussen de kapitein en Dijkstra. Telkens
kreeg de luitenant standjes, liefst in het bijzijn der soldaten en Dijkstra
verdroeg ze, stram in de houding, maar met een kop als vuur en een paar
ogen, die fonkelden van woede. Frank sprak er vaak met Ploos over,
meende, dat de kapitein de kous toch op de kop zou krijgen, want Dijkstra was immers een voorbeeldig officier.
Op een middag waren ze op een veld even buiten het dorp aan 't oefenen. Exerceren, granaatwerpen, atletiek, Dijkstra beoefende met de stormsectie het springen over brede loopgraven, met de uitrusting om. Juist
toen ze voor de rust hun zwikkie hadden afgelegd, kwani de kapitein
langs het weggetje van het dorp aanstappen. Zijn hele gezicht straalde
van voldoening en hij had een papier in de hand. Van verre wenkte hij de
luitenant Dijkstra bij zich en die ging, met een betrokken gezicht. De
kapitein nam hem een eindje mee de weg op. Daar vouwde hij het papier
open en las hem iets voor Dijkstra maakte brede bewegingen met de
handen, scheen iets te schreeuwen, maar de kapitein haalde de schouders
op en vouwde het papier dicht. Waarna hij rustig terugliep, de kant van
het dorp op.
Toen gebeurde er iets vreemds. De luitenant Dijkstra stond hem een
moment verbluft na te kijken. Daarop trok hij zich de kepi van het hoofd,
smeet die op de grond, trapte er enige keren verwoed op en liet zich toen
met het hoofd in de handen langs de slootkant in het gras vallen. Hij was
zijn zelfbeheersing volkomen kwijt. Ploos stiet Frank van Wezel aan.
"t Is zover zei hij met opeengeklemde tanden. `Overgeplaatst met
een onplezierige mutatie, wat ik je zeg !'
Daarop liep hij naar Dijkstra's uitrusting, haalde de revolver uit de holster en leegde vlug het magazijn.
"t Is maar voor de zekerheid,' verklaarde hij.
Meteen kwam Dijkstra aanhollen, met verwarde haren en verwilderde
ogen. De soldaten keken toe, nors en medelijdend. Er werden onwelwillende dingen gezegd aan het adres van de kapitein. Maar Ploos liep zijn
vriend tegemoet en greep hem bij de schouder. Al pratend trok hij hem
mee de weg naar het dorp op. Dijkstra's schouders schokten. Hij snikte
van woede en vernedering. Een der mannen van de stormsectie vloekte :
` Hij heit er weer een, de verdommeling ! God zal die vent eeuwig gloeiend
399

door de hel been sodemirakelen... Zou je 'm niet zo voor z'n vuile raap
schieten ? !' En aan alle kanten barstten de zegenwensen los-over het hoofd
van kapitein Staak.
Een paar weken naderhand had Frank opnieuw gelegenheid, de zachtzinnige rechtvaardigheid van de kapitein te waarderen. Toon, een Rotterdammer uit zijn kwartier, ging trouwen. Niet te vroeg, want zijn
bruid verwachtte binnenkort haar eerste kind. Wie trouwde, had recht
op vier dagen extra-verlof. Maar Toons trouwdag viel net op de laatste
dag van zijn periodiek verlof en nou was hij bang, dat de kapitein, als
ie er de lucht van kreeg, dat verlof zó verstellen zou, dat het trouwverlof er juist in viel. Want kapitein Staak had een verwoede hekel aan alle
verlof... van anderen. Dus stuurde Toon een paar dagen voor zijn huwelijk een telegram naar het bureau om vier dagen extra-verlof `voor te
trouwen'. Op welk telegram hij geen antwoord kreeg. Zodat hij eigenlijk op bruiloftsavond naar zijn compagnie terug had moeten reizen. Dat
was wat veel gevergd van een bruidegom ! Maar toen er de volgende dag
nog geen antwoord was, werd het hem toch te benauwd en 's avonds
kwam hij terug.
's Morgens werd hij op het bureau ontboden, en daar mocht hij van de
kapitein vernemen, dat hij deserteur geweest was, dat zijn straflijst lang
genoeg was geworden en dat de vaderlijke commandant bij het regiment
`Hoorn' voor hem zou aanvragen ! Alle protesten hielpen niet. Zijn telegram was enkel een onbeschaamdheid geweest. Hij werd het bureau afgevloekt met het vooruitzicht, drie maanden te mogen dienen in de
strafklas van Hoorn.
Geheel ontdaan kwam hij in het kwartier terug. Doodsbleek, z'n gezicht gruwelijk vertrokken van woede. Frank en Jan van Lith spraken
hem moed in : 't zou wel zo'n vaart niet lopen ... De kapitein wou hem
bang maken... Maar Toon liet zich niet van de wijs brengen : nee, die
bullebak, die menseneter wou hem ongelukkig maken... Wat moois !
Pas getrouwd en dan naar Hoorn ! Dat betekende, dat z'n vrouw in die
drie maanden ook geen steun zou krijgen ! Want de Nederlandse staat
had in overmaat van christelijk-pedagogische fijnheid vastgesteld, dat onschuldigen met de schuldigen moesten lijden, en dat de kinderen en de
vrouw van zo'n Hoornse onverlaat gedurende zijn straftijd maar zonder
steun moesten rondscharrelen. Rechtvaardigheid boven alles: zou de
staat zich iets gelegen moeten laten liggen aan de betrekkingen dier schandelijke bandieten, die Hoorn verdiend hadden?
Toon wond zich steeds meer op. Hij vloekte erbarmelijk en zwoer, dat
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ie de kapitein dood zou schieten, eer hij naar Hoorn ging. Het was nou
mooi genoeg geweest ! Die beul had nou al zoveel mensen ongelukkig
gemaakt Hij waagde er zoveel j aar aan...
le ben belazerd,' vond Janvan Lith. `De nor ingaan voor zo'n stukkievuil ?
Wacht 'em liever ergens 's avonds op en sla 'em z'n ribbekast in mekaar.'
Frank moest lachen om de zachtzinnige en logische raadgeving. Maar
hij had beter troost. Wacht nou nog even met je gewelddaden,' ried hij.
`1k zal bij de majoor informeren of er heus Hoorn voor je aangevraagd
wordt. En as dat zo is, dan zal ik een rekest voor je schrijven. As tenminste
de kapitein niet tot andere gedachten komt, nadat ik met hem gesproken
heb. Want ik ga eerst es met 'em bomen. Jullie zijn dadelijk veel te heftig.
Ik wed, dat ie best voor een verstandig woord vatbaar is.'
`Me laars !' oordeelde Jan afdoende.
En Toon herhaalde koppig : 'Ik schiet 'em voor z'n lazerij as ik naar
Hoorn mot. Vast!'
gespro`Bedaar nou es een beetje !' suste Frank. Wacht tot ik met
ken heb.'
's Middags schoot hij de sergeant-majoor aan en vroeg hoe dat zat met
Toon : of er werkelijk een aanvraag voor Hoorn in zee ging.
De majoor bevestigde dat. Morgen ging het papier naar het bataljon
en daar werd het zonder twijfel gecontrasigneerd en doorgezonden,
want de grootmajoor was altijd voor Hoorn. En wanneer het eenmaal
bij de overste was, kreeg niemand het meer ongedaan.
`Ik wil de kapitein spreken,' zei Frank, `zo gauw mogelijk.'
`Schrijf maar een verzoekje.'
Maar de kapitein kwam juist aangewandeld. Hij zag er zielsvergenoegd
uit, vriendelijk en welwillend, als een braaf man, die goed gegeten heeft
en met heel de wereld in vrede leeft. Frank klampte hem aan: `Kaptein,
zou ik u even kunnen spreken ? 't Is wel tegen de regels, dat zonder verzoekje te vragen, maar het is erg dringend.'
De kapitein glimlachte voorkomend. 'Wel, zo nauw neem ik 'et met
een beschaafd mens niet, korporaal. Loop maar even mee op, en vertel
es, wat je op je hart hebt.'
Ze liepen samen de dorpsstraat in en Frank viel met de deur in huis:
"t Is over Toon van Duin, kaptein... u weet wel, die pasgetrouwde kerel, die u naar Hoorn wilt sturen.'
Het gelaat van de compiescommandant werd een graadje minder
vriendelijk. Langzaam zei hij : `Zozo wou jij corns een goed woordje
voor die schavuit doen ?'
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`Precies, kapitein... Kijk es hier: ik geef toe, dat hij u tevoren van z'n
trouwerij op de hoogte had moeten brengen, en dat hij misschien ook
geen telegram had moeten sturen op het laatste moment. . En wat z'n
straflijst betreft... nou... die schijnt dik in orde te zijn.'
`Inderdaad,' viel de kapitein droog in.
`Maar de laatste straf is drie maanden geleden,' herinnerde Frank. 'In
't vooruitzicht van z'n huwelijk is Toon voorzichtiger geworden. Hij
heeft z'n leven aardig verbeterd... En nou ineens Hoorn ? Vindt u zelf
ook niet dat dat nogal rauw op z'n dak komt zo vlak na z'n huwelijk?'
`Ik heb 'em niet aangeraden om te trouwen.'
`Nee, maar hij is getrouwd. Binnenkort komt 'et eerste kindje. Als
Toon naar Hoorn gaat, krijgt z'n vrouw geen steun. Wat moet die dan
beginnen ?'
`Daar heb ik niks niee te maken,' bromde kapitein Staak. `Ik moet enkel
zorgen voor de goede orde in mijn compagnie.'
Frank vond dat een raar soort goede orde, maar dat zei hij niet. Hij zei:
`1k kan me voorstellen, dat u die maatregel nodig vindt, kaptein. Maar nu
u alles weet, en er eens rustig over kunt denken... misschien zult u nu
zachter over het geval oordelen „. Goeie God, zo erg is het nou toch
waarachtig ook niet, dat een soldaat een paar dagen verlof wil houen en
in z'n angst, dat ze 'm ontgaan zullen, een beetje raar doet. Want meer is
er toch niet aan de hand, als je 't op de keper beschouwt.'
`Die Toon is een brutale rekel,' snoof de kapitein. `D'r moet zo of en
toe es een voorbeeld gesteld worden.'
Even zweeg Frank om 2.11 antwOord Deter tOt z' n reCilt te laten. Daarop zei hij : `Ik vrees, kaptein, dat de publieke opinie uw voorbeeld slecht
gekozen zal vinden.'
De kapitein keek hem schichtig aan. `De publieke opinie ?' vroeg hij
onzeker. `Wat publieke opinie ?'
`Wel,' antwoordde Frank, voelend, dat hij raak geschoten had, 'de
publieke opinie... de mening van de mensen, die zo'n geval in de kranten
lezen.
De kapitein zweeg. Frank ging rustig voort : 'In deze tijd komen zulke
dingen haast altijd in de krant en dit komt er vast in. Ik voel 'et. Dat kan
niet uitblijven ... En hogerhand is tegenwoordig buitengewoon gevoelig
voor de publieke opinie ... Denk u es een burger in, die leest van zo'n
geval: een pasgetrouwd man, weliswaar met een grote straflijst, maar die
zich nou net drie voile maanden goed gedragen heeft; een kindje op
komst... en de man naar Hoorn, de vrouw zonder steun... En dat alle402

maal, terwijl hij toch eigenlijk niet meer vroeg, dan waarop hij recht
had... al geef ik toe, dat de manier, waarop hij zijn recht vroeg, niet
sympathiek was... Denkt u niet, dat de publieke opinie, die zo weinig
voelt voor de engere vraagstukken van discipline, heftig verontwaardigd
zal zijn? Zo'n stukje gaat de pers door, verzeilt onvermijdelijk op het
ministerie van oorlog ... en daar houen ze d'r niet van, dat het militarisme
onnodig hatelijk wordt gemaakt ... Nee, ik geloof, dat u er veel-narigheid van beleven zult.'
Kapitein Staak was bleek geworden. Hij voelde, dat hij heimelijk bedreigd werd, dat die korporaal een beetje chantage pleegde, speculeerde
op zijn angst voor herrie, die de laatste kansen op bevordering zou bederven. En de vent zou dat zaakje in de krant zetten en er lawaai over maken ... Was ie in Harderwijk ook niet bezig geweest en vaak met succes ?
De kapitein kuchte verlegen. Frank wou het hem niet moeilijker maken dan nodig was. Verzoenend zei hii : 'U kunt een mooi gebaar maken,
kapitein, en juist in het belang van de tucht. Als u genade voor recht laat
gelden, zult u een type als Toon veel beter onder de duim houden, dan
wanneer u hem tot wanhoop drijft... Het schijnt heus, dac die vent veel
van zijn vrouw houdt. Hij zit in doodsangst, dat ze onverzorgd alleen
blijft. Als u zich menselijk toont, verplicht u hem aan u, en de angst, die
hij nou uitgestaan heeft, zal hem wel geleerd hebben om geen gekke dingen meer te doen.'
Staak knikte, zuchtte, en zei : `Voor die redenering is wel iets te zeggen,
ja, dat moet ik bekennen. Och, wij soldaten worden zo licht hard, zie
je... ja... ik geloof, dat je gelijk hebt in dit geval... Ik zal er es over
denken en Toon es bij me laten komen...'
`Daar ben ik blij om,' zei Frank uit de grond van zijn hart; en met weer
een lichte dreiging in zijn stern, voegde hij eraan toe : "t Is in ieder geval
beter, dat Hoorn niet doorgaat ... voor ille partijen ... 1k dank u wel voor
het onderhoud, kapitein.'
`De moeite niet waard, korporaal... Goeiemiddag !'
Frank liep haastig naar huis om het goede nieuws te vertellen. Nauwelijks had hij Toon verteld, hoe de zaken stonden, of er kwani een ordonnans van het bureau, om de misdadiger te halen.
`Wees nou wijs, Toon,' reed Frank. `Laat de man zwarnmen en geef
geen brutale antwoorden.'
En ook Jan van Lith zei: `Hou je sjakies, Toontje. Laat die vent de
keleira krijgen! Geef 'em nou geen smoesie om weer te beginnen.'
Toon antwoordde niet, maar zijn donker gezicht gaf genoegzaam te
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kennen, dat hij voor een verzoenende houding niet precies in de stemming was. Tien minuten later kwam hij met vrolijk stralende ogen weer
binnen en vertelde wat verbaasd : `Hij is voor ze reet, hoor : 'k heb nou
helemaal geen straf gekregen... De rotzak praatte met me, of-t-ie m'n
vader was!'
Genoeglijk gingen de dagen met de veldlegerdienst voor Frank voorbij. Hij voelde zich zeldzaam behaaglijk tussen deze ruwe klanten, bruingeroosterd en verweerd, gehard tegen alle vermoeienissen, met hun langzame, losse bewegingen als van lome, taaie dieren, die geen vermoeienis
kenden, maar zich toch liever niet al te zwaar inspanden. Hij leerde hun
taal spreken en hun moraal begrijpen en waarderen, zelfs al leek die aanvankelijk niet van bijster hoog gehalte. Hij begon te voelen, hoever de
verwildering wel gaan moest, als de hel eenmaal was losgebroken en de
soldaat werkelijk de oorlog in ging.
Op een middag was hij thuis met een drietal zieken en Jan van Lith.
De jongens waren werkelijk beroerd, hoestten en voelden zich te koortsig
zelfs om met plezier te petoeten of te pinnen. Ze hingen lusteloos op stoelen rond de kachel en keken naar de regen buiten, die zacht ritselend over
de vlierstruiken onder de ramen viel. Om twaalf uur kwam de boer binnen, gooide zijn natte jas in een hoek en zei vergenoegd tegen z'n dochter :
`Allee, Anna, gooid'es een lekkere lap 'am in de pan... 'k Zijn gadvergenie nat tot binnen in m'n doonder toe.'
Anna zette de pan op de kachel, gooide er een kluit reuzel in, terwijl de
boer op een stoel onder de schoorsteen ging staan en een formidabele
ham naar beneden haalde, waar hij een stuk of vier flinke lappen afsneed.
Begerig keken de jongens toe, en men de geur van de bradende ham zich
door de kamer verspreidde, slikten zij heftig het water weg, dat ononderbroken in hun mond liep. Ze vloekten van jaloezie en lust in het lekkere
hapje en kauwden triestig op hun kuch met margarine, die ze niet door
hun gezwollen keel konden krijgen. Frank was benieuwd of de boer hun
niet een hapje zou laten meeeten. Hij verwachtte het, want hij kende de
gulheid van de Brabantse boer uit langjarige ondervinding. Maar de oorlogsjaren hadden de mensen veranderd. Misschien ook was deze boer een
vrek van nature, een walgelijke egoist. In ieder geval at hij met zijn dochteronder veel gesmak de hele pan leeg en de versomberende soldaten kregen er geen vezeltje van.
`Zeg, boas,' sprak Frank de boer in zijn eigen dialect aan, `ge moes
oons ok moar es een stukske mee loaten ete van die 'am ... Me zijn ok
meinsen, al zoud'et zo nie oan oons zege !'
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De boer grinnikte. 'Da' zoude wel
manneke Moar spek een
'am zijn tegewoorig een bietje te kiistelijk om oan soldoate weg te geve.'
`Vreet jij je pens maar vol, boor,' riep Jan. Wij zalle wel spuug inslikken.'
`Soldaten,' hoonde een ander, 'die bennen d'r om voor 'et spek van de
boeren tegen de vijand te vechten, maar niet om 'et zelf op te vreten,
wat jij, hufter ?'
De boer grijnsde breed, trok zich van de belediging niks am, en smulde gulzig voort. Frank kreeg het land. Nors zei hij : ‘Verkoop me-n-een
poar poond vor de jonges.'
De boer keek hem bedenkelijk aan. `Ge wit zeker nie, 'oe duur 'a tegewoorig die spulle zijn, kiirreperoal?' vroeg hij slim. 'In Tilburg 'emme
ze flee week vier guide vijf en seuvetig betoald vor gewoon spek. Vier
vijf-en-seuvetig vor een poond spek dan 'oefde niet te vroage' wad
een poond 'am wel koste mot.'
"Oeveul mot'er vor 'emme ?' vroeg Frank, die de zieke kameraads wou
trakteren.
De boer krabde zich achter het oor en keek es naar die verkwister van
een brigges, alsofie wou schatten, hoc rijk hij wel was.
"t Is toch, gadverdomme, vor zieke soldoate !' riep Frank woedend.
`Zijd' een bietje meins, 'ee, boer!'
`Nou,' antwoordde de boer nadenkend. `Omda' 't vor zieken is, za'k je
dan een poond afsnije vor vijf gulden 'alf!'
Jan van Lith sprong van zijn piaats op, en schreeuwde : doet 'et niet,
brigges ! Laat die pestkerel vijf en een halfmaal de marinemoord steken, de
gierige verdommeling... Ik barst nog liever asdat ik er een mond anzet!'
Frank wenkte met de hand, dat ie zich kalm zou houen.
`Ik zal een fijftiger betoale vor een poond,' bood hij aan, maar de boer
trok een verongelijkt gezicht, en zei : `boar kan niks van komme ... Da's
toch ommes gin prijs voor deze tijd... zijde nou 'cemoal benukt!'
Nou, dan nie !' schreeuwde Frank kwaad. `Moar ge zult er spijt van
'emmen, oonbarm'artige flikker, mee j'w gesmokkelde varkes ! Oomeouw je dag, boerke !'
De boer keek hem ongerust aan. `Wa' meende ?' vroeg hij wantrouwig.
`Niks,' snauwde de korporaal. `Wacht moar es af, ge zul gaauw genog
zien wa'k gemeend 'em!'
De boer likte het vet van zijn vingers, haalde de schouders op en zei
laconiek: Vie kun noar de kloote loope... 'k 'Em niks nice je gezeever
te stellen, a'ge da'moar wit!'
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Frank grinnikte en knipoogde tegen de soldaten, die hem benieuwd
aankeken. Toen de boer weer naar zijn werk was, hielden ze krijgsraad
in de schuur en toen ze weer in de kamer kwamen, leken de zieken aanmerkelijk opgeknapt. Hun ogen glinsterden en ze glimlachten stralend
alsof iemand hun een blij geheim had verteld...
In de nacht van zaterdag op zondag was er een geheimzinnig geritsel
in de buurt van de schoorsteen, maar de boer sliep de vaste slaap der rechtvaardigen, en hij sliep nog, toen de mannen 's morgens heel vroeg de deur
uit gingen om in Oudenbosch op de eerste trein te stappen of met de
fiets naar huis te rijden, de boer had hun gelijk gegeven: het was een vervelende streek van de kapitein om ze deze keer niet zaterdags te laten vertrekken ...
Maar toen hij zondagsmiddags zich en zijn dochter weer es wou trakteren op een lekker stuk ham en spek, sloeg hij tot zijn onbeschrijfelijke
schrik zijn handen op een lege plaats : de schoorsteen was grondig geplunderd ... Geen velletje ham of spek of worst was er vergeten. Hij
schreeuwde moord en brand, vloekte, dat het daverde, lasterde God en
alle heiligen, zwoer bloedige wraak, en de buren kwamen verschrikt
toelopen om te zien, wat er aan de hand was. In zijn opwinding vertelde
hij het, en vertelde ook, wat er die week aan tafel gebeurd was, en dat die
verdomde brigges natuurlijk de hand in die diefstal had. Maar hij zou
naar de majoor gaan en es kijken of ie die verrekkeling niet in de kast
kon krijgen! En hij hedaarde eerst een weinig, toen een van de buren hem
niet zonder leedvermaak eraan herinnerde, dat hij een beetje voorzichtig
moest zijn: niemand mocht spek en ham stelen natuurlijk, maar er was
ook nog zo iets als een verbod om varkens te slachten en vlees in voorraad
te hebben ... De boer verbleekte ... Hij beefde van woede en afschuw,
van machteloosheid en schaamte. Dat hadden de schoften natuurlijk vooruit bedacht! Hij kon niet eens een klacht indienen! Razend schopte hij
de stoelen door de kamer, vloekte nog erbarmelijker, en sloeg de porseleinen vaasjes van de schoorsteen, waaraan hij zijn hand wondde, en de
ganse zondag kwam hij niet meer tot bedaren ...
De hele week door hadden de soldaten in het kwartier de mond vol
over de onvergelijkelijke smaak van Brabantse ham en spek. Ze vroegen
hem bij iedere maaltijd of ie niks voor hen te koop had, want ze brulden
van de lust in die goddelijke lapjes varkensvlees. Hij trok allerlei lelijke gezichten, gromde binnensmonds bedreigingen en vloeken en werd gulhartig uitgelachen.
Ze vroegen, waarom hij Loch geen ham en spek meer at en eindelijk
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barstte hij verwoed los : lillijke smerlappe van dieven, 'ouw je smoele
dicht! Is 't nog nie mooi genog, da' ge m'n'eele schouw leegg'oald 'ed,
sakkernondese bandiete ... Verdomme nog toe ... bekaant een 'alf varke
glad noar de mieter ... Ge zouwt er een oongeluk van krijge!'
Frank sprong op. Wat ?' brulde hij. 'Floor je dat, jongens ? Die boerenkaffer beschuldigt ons, dat we z'n vuile rommel uit de schoorsteen gestolen hebben. Laten jullie dat op je zitten?'
`Om de bliksem niet!' schreeuwden de anderen. laat ie dat maar es
bewijzen !'
`Breng me-n-es een vel modelpapier, Jan !' commandeerde Frank. la,
ill de voorkamer op tafel ligt 'et ... Ik schrijf dadelijk een rapport aan
de bataljonscommandant... Denk je dat ik me door de eerste de beste
stomme boerenhengst laat zeggen, dat ik een dief ben ! Ik zag nog liever!
Hier dat papier !'
De soldaten kwamen schreeuwend en tierend om hem been staan. De
boer werd bleek en toen Frank zijn vulpen voor de dag haalde en begon
te schrijven, vroeg hij angstig : `Wa' goade doen, Ithrreperoal?'
`Wel, ik ga natuurlijk de majoor op de hoogte brengen van je beschuldiging!' snauwde Frank hem toe. `Denk jij, dat een Hollandse soldaat
z'n eigen zo maar laat zeggen, dat ie een dief is? Dat zal wel laat worden,
vader ... Mot jij zelfmaar es an de majoor gaan vertellen, hoe al die varkensdingen in je schoorsteen verzeild geraakt zijn... Kan je nog plezier
van beleven... je weet wat erop staat, niet, op smokkelarij van vlees ?
Drie maanden is 'et minste wat ze in Breda geven!'
De jongens beaamden luidruchtig wat de brigges zei, en de hoer werd
van bleek, vaal in zijn gezicht. Hij begon te stotteren: loa moar, joa
moar ... 'oor nou es 'ier ... zo is da' nou nie gemeend, 'ee ... Ulster nou
es evetjes...'
Ia, hoor es,' zei Frank categorisch, `wij willen maar een ding van je
weten. beschuldig jij ons, dat we je spek en ham gestolen hebben, ja of
nee?'
`Bel neenik !' riep het slachtoffer ontdaan. `Wie zeegt er nou zo iets?
Ikke toch zeker nie ?'
Nou!' riep Frank, 'clan is 'et in orde... Leg dan niet te zeuren!'
`En trek zo'n benauwde poszegel niet !' gilde Jan van Lith. `Denk je
sours, dat ik zin heb om m'n eigen een breuk met zeven schuiframen te
lachen, ouwe leverbeuling !'
Alles lachte mee. Ook de boer, die de zweetdruppels van zijn voorhoofd veegde, beproefde een miserabel lachje.
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De volgende morgen werd Jan door twee marechaussees binnengebracht. Hij was in het verboden gebied gepakt. Een heel bijzondere gebeurtenis was dat niet, want het gebeurde bijna elke dag, dat er soldaten
van het bataljon voor smokkelarij tegen de lamp liepen. Jan smokkelde
- al een paar jaar en zijn geluk was spreekwoordelijk geworden: nog nooit
was hij gepakt of te laat binnengekomen en toch was er ijverig genoeg
op hem gelet. En nu bofte hij nog, want hij was gepakt zonder smokkelwaar bij zich, ze konden hem dus alleen disciplinair straffen voor het verkeren in verboden terrein. Frank was juist op het compagniesbureau,
toen Jan binnengebracht werd. De kapitein had er schik in, dat hij de
schoelje eindelijk weer es een stevige douw kon geven. Hij keek geweldig
boos, maar in zijn mondhoeken trilde de glimlach van voldaanheid.
Jan stond onverschillig voor hem en keek hem nijdig aan.
`Kijk me niet zo brutaal aan, kerel!' begon de kapitein op te stuiven.
`Heb ik m'n eigen smoel soms gemaakt ?' vroeg Jan beleefd.
De kapitein ging niet op deze kwestie in. Hij wilt bij ondervinding,
dat je Jan wel een snauw kon geven, maar dat hij altijd het laatste woord
nam, wanneer je met hem ging twisten. En hij had hem nou veel te lekker te pakken om zich op zijwegen te laten leiden. `Zozo,' kwam hij
rustig, `dus ze hebben je nou toch eindelijk te grazen gekregen met je
eeuwigdurende ,gesmokkel!'
Wat ?' blafte Jan en kwam een stap dichter bij de tafel. ' Smokkelen ?
Wie zegt er, dat ik gesmokkeld heb ? Dat zou ik wel eens iemand willen
horen zeggen ! Zal ik 'em zo z'n leugenachtige bek dichtrammen!'
`Zeg, wil je je fatsoen wel es houen !' bulderde de kapitein. le staat hier
niet in de kroeg, ongeiikte beer !'
`Nou, zeg u dan niet tegen me, da'k gesmokkeld heb ! Ik heb ook me
eergevoel !' insinueerde Jan.
Ploos en Frank schoten in een lach, maar de kapitein werd nog woedender en stoof op : 'En wat deed je daar dan in het verboden gebied, he?
Daar ging je toch zeker niet heen om vliegen te vangen, wel?'
`Nee,' antwoordde Jan in alle gemoedsrust, 'an vliegen heb ie niks ...
lk was-t-er heengegaan om blommetjes te plukken.'
De mond van de kapitein zakte open van verbazing om zo brutale
leugens. Jan zag met ontzetting, dat zijn verhaal weinig geloof vond...
En een verdrietige gewaarwording scheen hem te besluipen. Ernstig
zei hij : Ia., daar hoef u nou niet zo'n bezopen gezicht voor te zetten ...
lk vertel geen bonken... Zondag zou ik met vrij van kantje gaan en dan
is me moeder jarig ... Nou, dat mens is gewoon stapel op blommetjes...
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en nou was ik daar op die hei an 't rondscharrelen om een mooi ruikertje
bij mekaar te zoeken... Kon ik nou weten, dat 'et daar verboje terrein
was ? Van smokkeldingen heb ik geen verstand, hoor... Nou, en toen
hebben die mensengrijpers me meegenomen... Maar iedereen, die durft
te zeggen, dat ik gesmokkeld heb, slaan ik z'n lampies dicht, as ie dat maar
onthoudt.'
De kapitein zat geslagen. Hij kon de eerste ogenblikken geen woorden
vinden om uiting te geven aan zijn afschuw en verontwaardiging over
zo ongehoorde verlakkerij. Eindelijk barstte hij uit: 'Maar man, denk jij
nou, dat er iemand op de wereld bestaat, die gelooft, wat jij daar staat op
te lepelen ? Je bent gewoon krankzinnig !'
`Ken best zijn,' bedacht Jan. 'En dat zou geen wonder zijn ook! Jullie
kennen iedereen wel krankzinnig krijgen.'
`Hou, godverrrrr, je kiezen op mekaar !' schreeuwde de kapitein wanhopig.
`Ook al goed,' zei Jan berustend, 'clan m'n kiezen maar op mekaar.'
De kapitein wiste zich het zweet van zijn voorhoofd. Z'n ogen puilden
van drift ver naar voren. Frank beet op zijn zakdoek en Ploos procstte
achter zijn hand. De sergeant-rnajoor zat met een gloeiend rooie kop over
zijn papieren gebogen. De twee marechaussees stonden stram, zonder
een spier van hun gezichten te vertrekken. 'Die waren te stom om te
lachen,' verzekerde Jan later.
Kapitein Staak dacht na. Hij voelde zich het lekkere hapje ontgaan.
Als die smeerlap van een kerel volhield, wat ie hier voor nonsens stond
te vertellen, was er eigenlijk niet veel tegenin te brengen. Hij had geen
smokkelwaar bij zich gehad, geen lege zak ook en de politiemannen hadden ook nergens in de buurt een spoor ervan gevonden. `Dus jij houdt
vol,' vroeg hij grimmig, 'clat je op die hei aan 't blommetjes plukken
was ? Dat durfjij waarachtig vol te houen ?'
Nou, da's toch niks bijzonders ?' informeerde Jan. 'Fleb u dan geen
moeder gehad, waar je veel van gehouen heb ?'
Staak sprong op, paars, schreeuwde : 'Kerel, hou je bek dicht ! Je maakt
me razend... Jij zou in staat zijn om iemand krankzinnig te waken!'
`Nou moe,' zei Jan lichtzinnig. `Voor zO'n beetje? Dan moesten de soldaten toch zeker al lang allemaal krankzinnig zijn!' Staak begon gevaarlijk
met zijn armen te zwaaien en Frank was bang, dat ie op Jan toe zou stuiven en hem te lijf gaan. Maar zover kwam het niet. Want de kapitein
liet zich terugvallen in zijn leunstoel, wiste opnieuw zijn nat voorhoofd
of en bleef even peinzend zitten. Blijkbaar begreep hij, dat de grote hap
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hem onherroepelijk ontging. En hij stelde zich met iets minder tevreden.
Streng zei hij : 'Van Lith, ik strafje met veertien dagen provoost, omdat
je aangetroffen bent in verboden terrein op een tijd, dat je in je kantonnement had behoren te zijn. Begrepen?'
Jan knikte.
`Nog iets te vragen?'
kapitein.'
Een zonnige glimlach gleed over Jans rattegezicht.
Wat dan?'
`Kan 'et niet veranderd worden in veertien dagen extra-verlof, kapitein,
dan zou ik u erg dankbaar zijn.'
De kapitein haalde de schouders op. 'De vent is gek,' oordeelde hij.
`Sergeant van de week, breng die kerel naar de wacht en laat hem insluiten. Ingerukt jij.'
`Dank u beleefd,' zei Jan zachtaardig, maakte met veel kabaal rechtsomkeert en marcheerde met de sergeant de deur uit naar de provoost. Toen
Frank een paar dagen nadien korporaal van aflossing was, kwam hij ook
in de provoost. Dat was de zolder van een paardestal. Het stank er adembenemend en om bij de ladder te komen, moest je door de mest waden.
Op het smalle portaaltje boven was de gemeenschappehjke w.c.: niet
meer dan een houten bril, die uitmondde boven de stal.
Jan zat met drie andere gestraften heel gemoedelijk te kaarten onder
het genot van een saffiaantje. Hij verwelkomde zijn vriend luidruchtig
en vroeg, hoe hij vond, dat ie die sacherijnige kaptein op stang gejaagd
had.
Frank lachte bij de herinnering.
`Ga je een zaterdag naar Amsterdam?' vroeg Jan.
`Vast!'
`Hoe laat ?'
`Vijf uur met de trein.'
`Kijk dan naar me uit: reizen we tot Rotterdam samen.'
`Maar jij zit toch zaterdag in de petoet, jO !'
Jan haalde minachtend de schouders op. `Wat geeft dat nou ?' vroeg hij
medelijdend. `Zaterdag reis ik met je mee, gerust, let maar es op. Die
petoet hier... dat is toch zeker een zeef. As ik 'et er niet zo emmes had,
was ik al lang weg geweest.'
En inderdaad vond Frank zaterdags zijn lichtzinnige kameraad aan het
station, netjes opgedoft, gewassen en geschoren. Samen reisden ze tot
Rotterdam en bij het afscheid zei Frank: `Nou tot ziens, Jan! Wanneer?
Maandag of zo ?'
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"t Zal wel effe later worre,' grinnikte Jan. `Ik reken, dat ik maar helemaal niet meer terugkom. Salu, zeg die kankerlijer gedag!'
En inderdaad kwam Jan 's maandags niet boven water en evenmin een
der volgende dagen. De kapitein vloekte erbarmelijk, gaf hem op als
deserteur en hoopte hartelijk, dat hij in Rotterdam gegrepen zou worden,
waarna hij voorbeeldig zou worden gestraft. Maar Jan werd niet -gegrepen.
En toen een veertien dagen later de jongens van een oefening thuiskwamen, zat hij doodgemoedereerd bij de kachel, verfomfaaid, uitgehongerd,
met een blauw oog en builen overal, maar lachend met zijn eigen, oude,
vrolijke, ongedwongen lach, zijn lach van geestige straatjongen, waar
Frank stiekem zoveel van hield. Hij drukte hem de hand en vroeg, waar
hij vandaan kwam stuiven.
`Van Rotterdam natuurlijk!' lachte Jan. "k Moest van de grote honger
wel weer terugkomen. Me moeder verdomde-n-et netjes om me mee te
laten vreten van d'r rotbonnetjes en zonder die stinkdingen ken je in
de stad helemaal niks meer krijgen... Nou, toen heb ik de biggels maar
weer genomen naar hier toe... Maar eerst hebben we gisteren nog effe
de blommetjes buiten gezet op de Dijk ... 'k Had nog een paar losse
schrabbers over van 't smokkelen, en die hebben we d'r gisteravond door
gelapt ...'
"k Kan 'et an je zien,' meesmuilde Frank.
`Ach man, een keet gehad !' jubileerde Jan. `Gelachen... En schik gehad ! en gezopen, man, gezopen ! Bij de wilde spinnen af! En gevochten!
Gevochten as leeuwen en beren ... en lol! En op me sodeju gehad, kerel ...
een blauw oog en al me ribben doen me zeer... en lol ! Lol! 'k Heb me
zowat te barsten gelachen !' En hij lachte weer, en heel zijn gehavend gezicht straalde bij de herinnering aan de geweldige lol, die hij gehad had,
en Frank lachte mee, en vond, dat ie z'n pret tamelijk duur betaald had
met z'n murw geslagen korpus. Maar Jan ontkende dat energiek: 'Ben
je belazerd ... wat geeft dat nou... dat hoort er toch zeker bij !'
`En ben je al op 't bureau geweest ?' vroeg Frank.
la, 'k ben nogal rot!' insinueerde Jan. 'Dan houen ze me zo vast!'
`Ezelskomijnekaaskop !' schold Frank nijdig. 'Wil je wel es astebliksem
maken, dat je je meldt ! Als de kaptein in de smiezen krijgt, dat je d'r
bent, laat ie je door een paar marechaussees halen en dan ben je pas goed
bokkie... Vooruit ! as je je eigen aanmeldt, wor je veel minder zwaar gedouwd! Ben je al es eerder gedeserteerd?'
`Nee, jammer genog niet.'
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`Dan gauw naar 't bureau... kom je d'r met een disciplinaire straf af.
Vort, de deur uit, scharminkel!'
En hij gooide Jan ondanks zijn protesten de straat op. En die volgde
toen de raad maar, meldde zich, werd onbarmhartig stijf gevloekt, trok
een deemoedig gezicht en zat even later met vier dagen cachot weer op
de zoldcr van de paardestal: hij zou er nog wel nader van horen; die
vier dagen waren voor zijn uitbreken...
Er begonnen zonderlinge, verontrustende berichten te lopen. Duitsland
wou iets van Nederland gedaan hebben, eiste doortocht voor sommige
dingen over Venlo en Helmond. En Nederland kon dat niet toestaan zonder zijn neutraliteit te schenden. Duitsland zette een grote mond op, wanhopig door de positie van zijn legers in Noord-Frankrijk en de al dreigender wordende toestand. Elke dag werden de berichten ernstiger. De kapitein
liep rond met een angstig vertrokken gezicht. De majoor leek nicer versteend dan ooit. Oorlogsgerucht was in de lucht... En plotseling kwam
het ontstellende: alle verloven werden ingetrokken, de verlofgangers,
ook de officieren telegrafisch teruggeroepen. Dat zag er dreigend uit
Alles werd gereedgemaakt om de verschillende onderdelen te doen terugtrckken op hun oorlogsbestemming.
"s Zondags moest alles in het kantonnement blijven. Veel vrouwen
kw2men hun manner' opzoeken. 's Avonds gingen zij schreiend weer
been, bang voor de onheilen, die komen konden... Nog nooit was de
toestand zo dreigend geweest, zei iedereen, en de kranten schreven weinig
opwekkend.
Jan van Lith liep weer vrij rond, in afwachting van wat er over hem
beslist zou worden door de regimentscommandant, die zijn geval in handen had. En 's maandags werd hij plotseling gehaald en weer in de petoet
gestopt. Hij moest voor drie maanden naar de strafklas in Hoorn.
Dinsdagsmorgens werd Frank van Wezel op het coinpagniesbureau geroepen.
`Korporaal,' zei de kapitein op zijn gewone vriendelij ke toon, `ik heb
een baantje voor je, dat je wel bevallen zal: je kunt Jan van Lith naar
Hoorn brengen... Ik heb jou daarvoor uitgekozen, omdat je dan een
nacht in je huis kunt zijn, want in een dag heen en weer gaat niet. En ik
dacht zo : nou alle verloven ingetrokken zijn, zal je wel blij wezen, as
je es een avond en een dag thuis kunt zijn... Je hoeft ook de eerste de beste
gelegenheid niet te nemen, hoor.'
Frank was inderdaad blij met dit buitenkansje. "t Is erg vriendelijk
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van u, kaptein,' zei hij dankbaar. 'En wanneer moet het gebeuren?'
`Morgen met de eerste trein. vertrekken. Vanmiddag met Van Lith
inspectie maken voor de foerier, want dat beer moet daar met een volledige uitrusting aankomen, en d'r zal wel het een en ander aan ontbreken ... Maar... eh... je moet twee soldaten meenemen.'
`Maar dat kan ik toch best alleen af, kapitein!'
`Nee... de zaak is deze : Van Lith heeft erop gesnoefd, dat ie onderweg
de benen neemt. Daarom moet je twee soldaten met geladen geweer meenemen, en zodra die gaat lopen, laat je 'm neerschieten.'
Franks gezicht betrok. De aardigheid was van het reisje af Hij dacht
na. Toen zei hij : laat ik eerst es met Jan praten, kaptein. Als ie werkelijk
van plan is om onderweg te vluchten, laat ik 'et liever aan een ander over
as u het goedvindt... Ik ben al die tijd met 'em in 'tzelfde kwartier geweest en ik mag 'em nogal lijen.'
De kapitein haalde de schouders op. `Ga je gang maar,' zei hij. 'Maar
je denkt toch zeker niet, dat die fielt tegen jou de waarheid zal zeggen?'
Frank liet zich naar de provoost brengen en vond Jan luidruchtig zingende van meneer de graaf, die zei : laat mijn dat lijk nog eens aanschouwen,' waarop hij zijn sabel van zijn linker zij trok en zichzelf bij 't lijk
ter neder stak... Frank kende het dwaze liedje en lachte, in weerwil van
zijn trieste stemming.
`Hallo, brigges !' begroette Jan hem, toen hij zijn mond weer vrij had.
`Wat kom je doen? Hejje al gehoord, dat ik naar Hoorn ga? Sergeant
Dinges, hoe-hiet-ie-ook-weer, die grijze duff, je weet wel, die brengt me
morgen weg ... Maar ik smeer 'em ... zo vast as een huis!'
`En as ie dan op je schiet ?' vroeg Frank.
Jan lachte smalend. 'Mot ie maar es proberen. Je snapt toch zeker, da'k
op een vol station de biggels neem ! ? Mot ie me maar tussen de mensen
uitpikken as-t-ie 'et lef heb.'
Toen zei Frank : le bent abuis, Jan : ik breng je naar Hoorn.'
Jans mond zakte van verbazing open. `jij ?' vroeg hij toen. 'Mot jij me
wegbrengen ? Nee, die is zuiver !' En hij vond het zo overdreven komiek,
dat hij schaterend begon te lachen.
`Wel,' vervolgde Frank, 'en nou ben ik gekomen om je eerlijk te vragen, wat je van plan bent. As je met alle geweld weg wil lopen, dan laat
ik een ander in mijn plaats gaan, zie je, want ik zou toch niet op je schieten en voor jou straf oplopen, daar voel ik ook niet veel voor. Zeg dus
maar ronduit en as vriend, wat je doet.'
Jan keek verontwaardigd. 'Ben je nou een haartje bedonderd ?' infor413

meerde hij. 'As jij meegaat, dan loop ik natuurlijk niet weg. 'k Zou 'et
alleen gedaan hebben om die grijze lamstraal te kankeren. Maar met jou
ga ik as een lammetje naar Hoorn, maak je maar niks te sappel.'
le hand erop !' zei Frank en Jan drukte hem stevig de hand, zonder
aarzelen.
`In orde,' lachte Frank. `Morgenochtend gaan we samen op stap. 'k
Heb 'et al nagekeken: we moeten in Amsterdam maar even vijf uren
wachten. Gaan we bij m'n vrouw koffie drinken en een lollige middag
d'r van maken. Goed ?'
`Toff riep Jan. le kan d'r op rekenen, hoor ! Alles kits, kindje in de
kolenbak!'
Na deze raadselachtige bevestiging stapte Frank de provoost weer uit
en ging de kapitein verslag doen van zijn onderhoud met de arrestant.
Staak keek bedenkelijk. `Vertrouw jij dat heer ?' vroeg hij.
kaptein, anders zou ik u vragen een ander te nemen.'
`Nou, je moet 'et zelf weten, korporaal,' vond de kaptein. 'In ieder geval neem je je geweer met vijf scherpe patronen geladen mee en je blaast
'em omver, zodra die aanstalten maakt om de plaat te poetsen. Onder die
voorwaarden kun je alleen met 'em reizen.'
`In orde, kaptein,' beloofde Frank.
's Middags werd Jan uit de provoost gehaald en moest in tegenwoordigheid van de korporaal-geleider, die hem naar zijn strafoord brengen
zou, inspectie maken voor de foerier in de rustkamer. Jan had zijn hele
hebben en houen bij zich en het zag er magertjes uit. De foerier keek er
met wantrouwende ogen naar en schudde bedenkelijk en ontevreden het
hoofd. Maar hij zei niets en ging achter zijn tafeltje zitten om met de kledinglijst van de gestrafte voor zich zijn bezittingen te controleren. Jan
stond onverschillig voor de tafel, wachtend op de pijnlijke vragen, die
aanstonds zouden komen.
`Nou,' begon de foerier, `dan zullen we maar es zien, of er soms lets
mankeert, Jan.'
`Wel ja, foerier,' zei Jan goedig. laten we dat es hebben.'
De foerier las op : 'Twee grijze jassen.'
"k Heb er maar een,' lei Jan zonder hatelijkheid, maar ook zonder
schaamte uit.
Verwonderd keek de meerdere op. 'En de andere dan ?' vroeg hij streng.
Frank van Wezel dacht aan de beruchte pinavonden, maar hij zweeg
en Jan zei zonder blikken of blozen, gelaten en rustig: 'Die hebben ze van
me gestolen, de vuile keleiradieven.'
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De foerier keek hem even aan, zuchtte en noteerde, dat er een grijze
jas ontbrak.
`Twee grijze broeken.'
"k Heb er maar een.'
hebt er toch twee gehad?'
`Dat zal wel, as 'et daar staat,' meende Jan goedgelovig.
`En waar is de tweededan?'
`Die is pissen.'
Frank draaide zich halverwege om. De foerier keek dreigend, leek te
zullen gaan bulderen, maar bedacht nog bijtijds, wie hij voor zich had
en zweeg, noteerde de verdwenen broek, die in zijn eentje kleine boodschappen was gaan doen. De soldaat, die op de rustkamer een inderdaad
zeer rustig bestaan placht te leiden, begon hard te lachen, onbetamelijk.
De foerier keek hem vernietigend aan. De soldaat verslikte zich, kreeg de
hik, en begon ijverig in een kist met sokken te zoeken. Jan keek onschuldig van de een naar de ander zonder te begrijpen, waarom ze allemaal zo
raar deden bij zijn toch waarlijk niet opzienbarende mededelingen.
`Drie hemden.'
"k. Heb er maar een.'
De foerier noteerde, zonder meer te vragen naar de oorzaken van het
verdwijnen der twee andere. Zo ging het voort. Jan had van alles nog
precies een stuk: dat wat hij droeg. Al het andere was verdonkeremaand,
verkocht, weggegeven, vergokt. En wat hij nog had, was niet veel zaaks.
Z'n geweer was onbruikbaar; hij begon dadelijk aan een ingewikkelde
uitleg : het was van begin of aan een kreng geweest, op de Hembrug zat
een stel knoeiers, dat nog geen riek behoorlijk kon afleveren. Z'n bajonet was op geheimzinnige manier bij een velddienstoefening verdwenen,
al anderhalf jaar geleden; hij had het opgegeven, maar ze hadden hem
nooit een nieuwe uitgereikt, de rotzakken. Z'n pionierschop zat gebroken
in het foedraal: daar begreep hij nou helemaal niks van: hij had 'em nieuw
gekregen en 'em nooit gebruikt, hoe was 't godsterwereld mogelijk, dat
zo'n pestding uit z'n eigen kapot ging ? Kon je meteen es zien, wat een
vullisrommel ze de Hollandse soldaat in z'n poten stopten! Je hield cornpleet je hart vast, as je d'r an dacht, dat 'et es echt op knokken zou uitdraaien! Zelfs de foerier moest ten slotte glimlachen om de vreemdsoortige uitleggingen van de afwezigheid of de desolate staat van Jans uitrustingsstukken. Geduldig noteerde hij de afwezigheid van het een, de onbruikbaarheid van het ander. En Jans uitrusting werd geheel aangevuld,
zoals de reglementen dat vereisten voor iemand, die in Hoorn kwam.
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Jan keek verrukt naar zijn nieuwe kleding, die een aanzienlijke stapel voor
zijn voeten begon te vormen. Hij knipoogde tegen Frank en waarschijnlijk doemden glanzende visioenen op van voordelige transacties met kooplustige kameraden of burgers, of berekende hij, hoeveel hij wel verliezen
kon aan de pintafel, eer hij op rekening moest gaan spelen... En de foerier
deelde hem mede, dat hij naar Hoorn ging met een schuld van jets meer
dan honderd vijfenzeventig gulden; die som moest hij inverdienen met
kortingen op zijn traktement, tenzij hij er de voorkeur aan gaf, het ineens te betalen. Jan greep in de binnenzak van zijn tuniek.
`Hoeveel zei je dat 'et was?' vroeg hij veelbelovend.
De foerier keek hem verbijsterd aan.
`Nou ja, 't hoeft op geen cent precies te zijn !' zei Jan tegemoetkomend.
`Een dikke honderd vijfenzeventig piek,' zei de verblufte foerier.
Jan bracht een paar verfrommelde prentbriefkaarten te voorschijn,
keek er triestig naar, voelde nog eens in zijn binnenzak, zei toen deftig :
`Nee, foerier, 'et schikt me op 'et ogenblik niet... maar ik zal morgen
even bij m'n bankier aanlopen, hoor, en dan komt dat zakie best in orde.'
`Stik, brutale donderhond,' vloekte de foerier, rood van schaamte,
omdat hij er nog ingevlogen was ook.
zuster in d'r blote broek!' verdedigde Jan zich, verborgen rijmend.
`Hou je bek, kerel, of ik slinger je nog op de bon ook!'
`Ik laat me niet uitvloeken !' stoofJan giftig op, 'en zeker niet door zo'n
lullig endje foerier !'
Zuchtend keek de foerier naar Frank, haalde de schouders op en zei
tot de soldaat van de wacht : 'Breng dat stuk falderappes maar weer naar
de provoost.'
`De keleira!' zei Jan in 't algemeen onder het weggaan, en toen de deur
achter hem toeviel, barstte de foerier in een zenuwachtige lach uit. `Zo'n
stuk schorem!' raasde hij. `Zou je je niet kleureblind lachen ?'
Over de schadepost voor het rijk werd niet verder gesproken; dat was
van geen belang : de schuld stond geboekt en zou van Jans traktement
worden ingehouden, ongeveer een dubbeltje per dag over een jaar
of vijf, zes zou het dus wel aanbetaald zijn, als er zich geen nieuwe catastrofen voordeden met kaarten of zo
De volgende morgen kwam Jan om halfzeven in het kwartier, luidruchtiger dan ooit, volstrekt niet onder de indruk van het feit, dat hij naar de
strafklas ging. De geweldige bult van zijn volledige uitrusting amuseerde
hem bovenmate. Samen met Frank, die zijn koppel om had en zijn geweer aan de schouder droeg, liep hij het stile dorp uit naar het stationnetje.
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Vaarom heb je je spuit meegenomen, brigges?'
`Om je dood te schieten as je probeert weg te lopen,' antwoordde Frank
op sombere toon. Wees voorzichtig, nietswaardige : doe geen verdachte
pas zijwaarts of ik blaas vastberaden je ellendig levenslichie uit.'
`Verrek !' verbaasde Jan zich. 'Is dat ding gelajen?'
`Ben jij van God verlaten ?' riep Frank verontwaardigd uit. 'Op reis
een geladen geweer meenemen? Hoe krijg je 't in je gekke harses? Motten d'r soms ongelukken gebeuren?'
En ze lachten samen, dat ze schudden.
Het was een zonnige, koude voorjaarsmorgen, en over de bossen hingen lichte nevels. De twee kameraden praatten honderd uit. Jan was uitgelaten als een schooljongen, die een vakantiereisje maakt en even weetgierig. Hij informeerde wat angstig naar Franks vrouw. `Zeker een reuzedeftige dame ?' veronderstelde hij schichtig. `Zou ze 't goedvinden, dat
je zo'n stuk geteisem meebrengt ?'
Frank meende, dat het wel mee zou vallen : hij had Cor al veel van Jan
en zijn streken verteld en zij was razend nieuwsgierig, dat nummer te
leren kennen. `Zou je in een stemming zijn om wat te zingen vanmiddag ?' vroeg Frank. M'n vrouw is dol op zingen, en as je ze een paar van
je balladen voorkweelt, steel je zó d'r hart.'
Jan keek gevleid. Waarom zou ik niet zingen ?' vroeg hij verwonderd.
`Man, ik zal zingen, dat de melk bij de buren zuur wordt... Ben je niet
bang, dat je wij f d'r met me van door sjeest, as ik van die emmese liedjes
voordraag ?'
`Zou jij een vriend met z'n vrouw bedriegen ?' vroeg Frank verontwaardigd.
Waaromniet ?' informeerde Jan zakelijk. 'Met den vrouwen as ie ze had.'
`Jan, je bent een slecht kereltje, vrees ik,' zei Frank met een bedroefd
gezicht. le hebt geen grein moraliteitsgevoel. Schaam je.'
`As ik weer es tied heb, hoor,' beloofde Jan vlot. En hij begon liefdesavonturen te vertellen, waarvan Frank de haren te berge rezen. In Utrecht
kregen ze gezelschap van een paar ongemeen vervuilde vestingartilleristen. Ze keken es naar Jan en z'n zware uitrusting, naar de brigges met zijn
koppel en geweer en de ene informeerde deskundig : 'Hoorn?'
lij mot prijsraadseloplosser van je yak worden,' snauwde Jan. 'Ken je
je rijk raaien!'
Nou, vreet me maar niet op, kleine drol!' lachte de kanonnier, goedig.
`Ik weet er alles van, hoor... ook drie maandjes opgeknapt in dat stinkende gat!'
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Jan werd een en al belangstelling. "t Is-t-er zeker een toffe boa, niet ?'
vroeg hij. 'Met al die linke gozers char bij mekaar ?'
De ander keek hem meewarig aan. `Dat zajje gauw genog anders leren,
knapie!' zei hij hoofdschuddend. `Ze halen daar de streken d'r wel uit...
Teminste zolang je d'r bent... Een origineel pestleven heb je d'r !'
Jans gezicht betrok.
`Ach, man, je hebt er niks in te brengen!' deelde de ander mee. `Sta jij
daar maar gerust in de houding van 's morgens vroeg tot 's avonds laat,
en zet geen poot scheef, want je hebt zo een douw, en geen kleintje ook.
'En iedere keer as je de petoet in draait, beginnen je drie maanden van voren of an. En liefelijke marsjes, van vijfendertig, veertig kilometer ... voor
en achter je mensengrijpers te paard, met gelajen karabijnen en wie weg
wil lopen... pang ... een grauwe urret in ze bast... en van vroeg tot laat
tandakken op de binnenplaats, exerceren, oefeningen met 't geweer tot je
tong op je knieen hangt... De eerste maand geen minuut vrij ... en as je
erg braaf bent de tweede een half avondje in de week ... Maar laat er dan
geen stofje op je schoenen zitten of op je kleren of onder je krib ... Nee,
man, dat is daar geen leven... ik mot er tenminste een grote poep van laten, dat ken ik je wel vertellen...'
Jan keek Frank met grote ogen aan. Dat was heel iets anders dan ie
zich voorgesteld had. Hij had eigenlijk gedacht, dat daar in Hoorn met
zo'n stel lollige boeven bij mekaar, de hele dag niet anders gedaan werd
dan grappen uithalen, officieren het leven ondraaglijk maken en relletjes
uitlokken... En daar zat me daar een grote, onverschillige kerel, en die
had de angst in z'n ogen voor het ellendige leven in Hoorn... Maar spoedig troostte hij zich : misschien was die vent van nature niet veel zaaks...
't zou wel loslopen hij zou er wel een paar maats van z'n eigen kaliber
vinden... En hij antwoordde al monterder op de vragen der vestingartilleristen, die weten wouen, wat ie eigenlijk op z'n kerfstok had... Het
ene verhaal lokte het andere uit, en spoedig zaten ze met zijn vieren te
brullen van het lachen om de eeuwigdurende onzin, die in het leger overal en te allen tijdeAdoor iedereen werd uitgehaald...
In Amsterdam namen ze broederlijk afscheid van de artillerie. Jan was
zijn mismoedige bui over de Hoornse vooruitzichten glad vergeten en
lachte tegen de grote stad alsof ie op weg naar een feest was. Frank lachte
mee, blij, dat ie naar huis ging en_schudde het hoofd over de kinderlijke
Jan, waar het onheil zo weinig vat op had, die bij het ogenblik leefde en
zich niet beroerd maakte voor het strikt noodzakelijk was.
Ze hadden een genoeglijke middag. Cor had schik in Jan en kleine Bert
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was niet bij hem vandaan te slaan, want Jan was onuitputtelijk in het bedenken van grappen en het uitstoten van zonderlinge geluiden, waarom het
kind lachte, tot het er de hik van kreeg. Frank zag hem bezig met de kleine
en knipoogde eens tegen Cor : dat was die beruchte bandiet, die noodzakelijk naar Hoorn, naar de strafklas moest, dat beest van een Jan van Lith!
Toen de kleine jongen zijn middagslaapje deed in de andere kamer,
was de beurt am de zangkunst van het veldleger. Jan liet zich niet lang
bidden en zong met zijn schrille tenor allerlei dwaze, droefgeestige liedjes, van die merkwaardige soort ruwe romantiek, waarin de soldatenziel
zwelgt : de woordkunst was enigszins dubieus en Cor moest meer dan
eens op haar lippen bijten om het niet uit te schreeuwen van het lachen
om de gruwelijke wijze, waarop deze balladendichters met hun moedertaal omhanselden.
De paar uren vlogen om, en toen ze op de tram stonden en naar het
station reden, was Jan niet uitgepraat van verwonderde verrukking, omdat Franks vrouw zo'n gewoon vriendelijk mens was en voor hem net zo
goed gezorgd had as voor d'r eigen man... En wat een boeken die brigges d'r op na hield... Geen wonder, dat ie zo'n hoop wist... Daarom
was die schijtlaars van een kaptein zeker zo bang van 'em!
Maar in de trein werd Jan langzamerhand stiller. Wat hij gehoord had
over het leven in Hoorn, kwam hem weer in de gedachten en het leek
hem al minder en minder bevredigend. Af en toe probeerde hij met een
rauwe grap zijn eigen stemming wat op te halen, maar het lukte niet erg
en Frank betrapte hem erop, dat ie z'n brigges met een hulpeloze blik zat
aan te kijken, alsofie om raad vroeg en om steun in zijn moeilijkheden...
Frank begon gemoedelijk over de straftijd te spreken, te betogen, dat
Jan het beste deed met zich kalm te houden en zich goed te gedragen. Wat
had ie eraan, straf op te lopen en langer dan nodig was in die beroerde
omgeving te blijven? Hij verwachtte half en half, dat Jan op zou stuiven,
hem vragen, waar ie zich mee bemoeide, hem vinnig vertellen, dat ie bij
hoog en laag geen kleine jongen was en best op z'n eigen kon passen.
Maar Jan keek hem zonderling onderworpen aan en knikte bedrukt met
het hoofd. Hij leek geheel verschuchterd en hoe meer de trein vorderde,
hoe droefgeestiger hij begon te kijken. Frank had met hem te doen.
Bijna zwijgend liepen ze het oude, stile stadje door en de poort van de
kazerne in. Op de binnenplaats waren de mannen bezig piepers te jassen.
Dat gebeurde bijna overal door vrouwen en de soldaten betaalden er een
kleinigheid voor van hun traktement. Maar hier werd ouwerwets, model
gediend en de soldaten moesten hun eigen aardappels schillen. Ze ston419

den en zaten rond een berg aardappelen, onder toezicht van een paar
korporaaltjes en schilden ijverig. Het verschijnen van de nieuweling met
zijn baardige geleider verwekte enig opzien. Een vent met een ongunstige tronie riep grinnikend : 'Hee, brigges, ma'k es in je baard klimmen
voor een maffie ?'
De toeziende korporaal van zijn afdeling sprong op van zijn bankje en
riep driftig : 'De Jager, kom hier !'
Tot Franks verbazing en Jans onuitsprekelijke ontsteltenis gehoorzaamde het boeventype onverwijld en sprong stram in de houding voor het
jonge, baardeloze briggesje. En daar kreeg hij van onder uit de zak, werd
uitgeveterd, dat de vonken eraf stoven, en hij onderging de afstraffing
zonder een vin te verroeren, zonder tegenspreken, zonder een brutaal antwoord. De korporaal vertelde hem, dat hij hem voor deze keer niet zou
rapporteren, maar dat ie niet het hart in zijn lijf moest hebben om weer
z'n kiezen van mekaar te doen, voor hem iets gevraagd werd. Toen kon
hij inrukken, wat hij model deed, na een stram saluut.
`God help me de brug over !' mompelde Jan ontsteld. `Gaat dat hier zo ?
Mot je je dat allemaal laten zeggen door zo'n ongelukkig stukkie brigges ?' Hij was diep onder de indruk en keek vol afschuw naar de boeventronie van de berispte, die kahn weer aan het jassen sloeg. De anderen
hadden nauwelijks opgekeken. Het scheen dus wel gewoonte te zijn!
Frank zag zijn vriend meewarig aan. 'Spiegel je d'r alvast maar een beetje
aan,' ried hij gemoedelijk. ' As ze hier met zulke boeventypes als die De
Jager zo omspringen, begrijp je wel, dat mannetjes as jij d'r eigen sjakes
moeten houen.'
Jan was er ook bang voor. En met hangend hoofd liep hij achter zijn
geleider aan, de plaats over, het sombere gebouw binnen, waar ze de weg
vroegen naar het bureau.
De formaliteiten waren spoedig vervuld en eer ze er erg in hadden,
waren ze gescheiden. Ze hadden niet eens de tijd elkaar de hand te drukken, want dadelijk na het melden werd Jan door een korporaal weggebracht. Frank leverde de paperassen in en kreeg zijn conge. En een minuut
later stond hij weer op straat, een beetje verbijsterd, triestig en met een
gevoel van akelige eenzaamheid. Hij dacht aan wat er op dat ogenblik
wel moest omgaan in dat ondanks alles toch zeer ontvankelijke hart van
Jan van Lith, die zo zielig gedwee zijn uitrusting opgepakt had en met de
korporaal het bureau was afgestapt. 't Was toch maar een beroerde boel
voor zo'n jongen... Die arme bliksem van een Jan...
Hij dwaalde nog ruim een uur door het stadje, telkens opgeschrikt door
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een soldaat, die geweldig model salueerde, of ie een generaal voor zich
had. Blijkbaar hadden ze er hier inderdaad de wind danig onder ! Want
welke soldaat, die zichzelf respecteerde, groette nou voor een korporaal?
En dan nog wel zo stram ! 't Leek veel op verlakkerij ... Maar de ernstige
gezichten van de salueerders verrieden maar al te duidelijk, dat het geen
gekheid was, maar angstige ernst ... Vreesaanjaging ... het ouwe liedje ... schijndiscipline ... tucht uit angst geboren. Frank dacht aan zijn vroegere pedagogieleraar en hoe die woedend tekeer kon gaan tegen die
soort tucht, waarmee sommige onbekwame schoolmeesters voor zich en
anderen de schijn redden... Orde hadden ze... de kinderen beefden voor
hun ogen... maar tucht zat er in zo'n klas voor geen halve rooie cent...
De klas haatte de meester ... Was heel het leger jets anders dan een enorme klas, verkeerd geregeerd door onbekwame schoolmeesters, die altijd
met de stok en schoolblijven dreigden en het leven ondraaglijk maakten
door hun onmenskundige `tuchtmaatregelen' ? En hoevelen werden er de
dupe van ? Jan van Lith was ten slotte maar een armelijk voorbeeldje...
In gedrukte stemming kw am hij 's avonds thuis. Hij kon maar niet
vergeten, hoe Jan daar het bureau afgedruild was als een getrapte hond,
onderworpen en gedwee ... Die vrije schooier, die in z'n hart toch een
prachtjongen was ...
Hij zat er nog met Cor over te praten, toen er gebeld werd. Het was
een telegram van de kapitein : Frank moest niet naar het gewone kantonnement, maar naar een dorp aan het Hollands Diep terugreizen...
Verslagen keek hij zijn vrouw aan.
Waarom daar naar toe ?' vroeg ze ongerust.
Het was heel ernstig. Frank wist, dat dit de oorlogsbestemming van
zijn regiment was ... De oorlogsdreiging was dus heel erg, want nog nooit
was er tot die uiterste maatregel besloten ... Hij wou zijn vrouw geen rad
voor de ogen draaien, en vertelde het haar. Zoveel mogelijk verzachtte
hij het onheilspellende nieuws, lei de nadruk op het feit, dat dit natuurlijk
niet meer dan een voorzorgsmaatregel was. Maar Cor was er lelijk van
overstuur en deed die nacht geen oog dacht. Oorlog ... Was de oorlog nu
werkelijk ook voor Holland zo nabij ? Zou Holland nu nog in de maalstroom worden meegesleept, na bijna vier jaar erbuiten te zijn gebleven?
Het was haast ondenkbaar ! Maar wat was er in deze angstige tijden eigenlijk ondenkbaar ? Heel de wereld was immers stapelkrankzinnig!
Frank vond zijn bataljon in een afgelegen dorp, dat langgerekt langs een
slingerende dijk lag. Er heerste een zenuwachtige opwinding onder de
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burgers zowel als onder de soldaten. Iedereen was er vast van overtuigd,
dat het er nou op los ging en sommigen vonden, dat het zo maar het beste
was. In het geheim hadden ze toch altijd gedacht, dat het er eens toe komen moest, want waar zou Holland het aan verdiend hebben, dat het
buiten de oorlog bleef? Nu was de beslissing nabij ... best ... dan wist je
tenminste, waarvoor je uit je burgerleven gehaald was, waarvoor je dat
verrekte apepakje aan had, waarvoor je gewapend was ... Met diepe
verbazing hoorde Frank deze redeneringen aan... Ze klonken wat nerveus, maar tamelijk onverschillig, en hij vroeg zich af, of deze mensen
wel enig flauw begrip hadden van het ding, waarover ze praatten... Hijzelf duwde het voortdurend weg uit zijn gedachten. Het was Al te afschuwelijk, en wie er zich diep in dacht, moest wel krankzinnig worden
van schrik en afschuw ... Dat was immers geen kwestie van heldenmoed
of lafheid ... Wat had moed of lafheid met deze moderne oorlog van
machinerieèn te maken, waarin de best bewerktuigde het onverbiddelijk
winnen moest van de ander, heldenmoed of geen heldenmoed ? En hoe
was het Hollandse leger bewerktuigd ? Het zou van de aardbodem
verdelgd worden eer het een heldendaad kon doen! De burgers voelden
zich kleintjes. De soldaten waren overal, schreeuwden, vloekten, tierden,
stortten het streng calvinistische dorp vol paganistisch rumoer. Compagnieswagens daverden door de anders zo stile straat. Vrachtauto's stoven
toeterend rond, alle huizen liepen vol inkwartiering en er werd over niets
gesproken dan over de oorlog, die nou komen zou, en die Holland zou
overstromen met bloed en dood en leed... Maar de soldaten werden er
onverschillig tegenin. Ze vloekten en zwetsten erbarmelijker dan ooit
en Frank vroeg zich af, of dit een verschijnsel was van verholen angst,
van verzwegen schrik voor het gruwelijke, dat naderde en waar geen
ontkomen meer aan was ? Probeerden ze zó hun vrees te overwinnen of
althans te verbergen onder de schijn, rauwe vuurvreters te zijn?
Hij was met twee soldaten ingekwartierd bij een paar oude, kinderloze
mensen, die vol schrik luisterden naar de wilde taal van de ruwe veldbonken, die hel en verdoemenis afriepen over hun eerzame woning, waar
toch zo duidelijk het wandbordje verkondigde : 'Hier vloekt men niet ...'
Zij zaten schuw achter hun tafel en verwachtten wellicht van ogenblik
tot ogenblik, dat God met zijn bliksem de lastertongen zou verlammen,
die zo vreselijke vloeken uitbraakten in ononderbroken reeks...
Er werden grote schoppen uitgedeeld, bijlen en houwelen, zware
werktuigen, waarmee de grote dijken langs de stroom in staat van verdediging gebracht moesten worden. Dat was geen gemakkelijk werk.
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Het was overal zware, harde kleigrond, die verwerkt moest worden en
bovendien zat hij vol knoestige, taaie wortels van de iepen, die erlangs
stonden. Maar er werd zonder veel mopperen aangepakt. Het dreigen
van het werkelijke oorlogsgevaar zweepte de soldaten op tot ongewone
ijver. Ze maakten nu loopgraven, waar ze wel eens heus dekking in konden moeten zoeken. Het was een nieuw gevoel en het prikkelde tot ongehoorde inspanning. De eerste dag de beste bezweken negentig procent
van de stelen der grote pioniersschoppen onder de krachtsinspanning der
hardwerkende soldaten. En bitter was de giftige hoon, die uitgestort werd
over de vaderlandslievende leveranciers van deze wrakke gereedschappen,
die bewaard waren voor de ure des gevaars, en over die van de deskundigen aan Wier keuring deze lorren waren onderworpen.
Tioniersschoppen, eerste soort, stijl veldleger... bezwijken bij de eerste wortel, die je tegenkomt ...' Er moest nieuwe voorraad komen, de
oude hersteld... Het gaf toch een gevoel van onveiligheid, dat er zelfs
geen pioniersschop in orde was om de oorlog naar behoefte te voeren ...
Maar al waren de jongens dan ook bereid voor hun vermoedelijke veiligheid stevig poot-aan te spelen, ze werden er niet minder ruw, onverschillig en humoristisch onder. Iedereen vertelde met een zekerheid of hij
het veldtochtsplan van het Nederlandse leger zelf had ingezien, hoe de
zaken zouen gaan.
`Ons regiment mot opgeofferd worde, dat weet ommers iedere idioot...
Wij bennen in ieder geval de hard gebakken pisang ...'
`Hoe weet je dat ?' vroeg Frank glimlachend.
Het groepje rustende loopgravendelvers keek hem medelijdend aan.
`Maar man... wij maken hier toch loopgraven om die brug te verdedigen ?'
`En 'et hele veldleger is nog achter ons in Brabant! !'
`Maar knul ! Dat veldleger wordt ommers verslagen... en dan trekt
'et over de Moerdijkse brug naar Holland... en die brug motten wij tegen
de oprukkende vijand verdedigen tot 'et erover is, en dan motte we 'm
in de lucht laten vliegen.'
`En dan?'
`Dan?' – de spreker zette een hoge borst en zwaaide heldhaftig met z'n
schop. – 'Dan vechten wij ons dood tegen de oprukkende vijand.'
`Of niet, natuurlijk,' vulde een ander, minder opofferingsgezind aan.
`Wat wou jij dan doen ?'
`Overgeven ... 'k Heb altijd een grote, witte zakdoek klaar. Me moeder zeit: dat is 't voornaamste stuk van je uitrusting, jonge ... En zodra
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je de klep van een buitenlanse kepi ziet : astesodeju je witte zakdoek omhoog !'
`He, wat een held!' hoonde de uitlegger van het veldtochtsplan.
`Maar,' zei Frank, 'as nou het veldleger es niet verslagen wordt?'
`Dat wordt verslagen,' besliste de strateeg. `Dat heb de generale staf zo
vastgesteld in z'n plan.'
Frank hoop in zijn schulp tegenover zoveel deskundigheid. `Nou,
goed,' zei hij, 'het wordt verslagen... ik zie ook geen andere mogelijkheid ... Maar as ik een veldtochtsplan moest maken en ik wist zeker, dat
'et veldleger versiagen over de brug moest trekken... dan geloof ik toch,
dat ik 'et er maar over zou laten gaan voor 'et versiagen was.'
Wat een lafbek !' verbaasde een der soldaten zich. En een ander zei:
`Maar man... die 'et veldtochtsplan maakt, die vecht z'n eige toch niet
dood ! Die zit kilometers achter de gevaarlijke lilies ...'
`Nogal glad,' vond Frank. Wie zou anders een nieuw plan maken en
nieuwe regimenten aanwijzen om opgeofferd te worden, as de plannenmaker sneuvelde ? Nee, zeg nou zelf?'
Dan had hij nog een nieuwe bedenking : 'Maar as nou de brug es verMeld wordt voor dat versiagen veldleger erover kan trekken, wat dan?'
`Maar dat doers we toch niet ?'
`Nee, wij niet... Maar in de oorlog zijn d'r soms twee partijen, zie je:
wij en de vijand... Ik denk, als we morgen oorlog krijgen, dat morgenavond die hele brug in splinters ligt van de bommen uit vliegmachines
van de vijand... En dan?'
De strq.tegisch welingelichte soldaat kon niet zeggen of het veldtochtsplan in zo onvriendelijk en storend optreden van de vijand voorzag. 'In
ieder geval motten ze d'r over, as ze versiagen zijn,' deelde hij mee.
`Heel eenvoudig !' vond een ander uit. 'Dan zwemmen ze maar.'
`Wel ja,' viel een derde hem bij. `Wat kan. 'et ons verrotten? Wij bennen toch bestemd om opgeofferd te worden, brug of geen brug... doodvechten motten we ons.'
`Oks karreweitje,' zei de eerste, vergenoegd in z'n handen spuwend.
`Geef mijn anders maar rijst met een rietje,' stelde een minder levensmoe landsverdediger voor, waaraan hij na een blik over de weg toevoegde: `Moeder laat vragen of de keukenwagen nO6it komt!'
Wat is de potazie vandaag ?'
`Zuurkool met onderzeeers en rijst met poppeogen.'
Frank schoot in een lach om de terminologie en de samenstelling
van het menu: zuurkool met gebakken scholletjes en rijst met krenten!
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De soldaten grepen hun schoppen en begonnen weer te werken zingend :
Zuurkool met vis,
Tedderedderom !
Zuurkool met vis,
Tedderedderom!
Je moest toch es weten
Hoe lekker of dat is!
Zuurkool met vis,
Tedderedderoin ! enz. ad infinitum...
's Avonds in de kwartieren en de kroegen werden de veldtochtsplannen verder uitgewerkt en hartstochtelijk besproken. En in een vaag voorgevoel van het naderend einde, haastte iedereen zich nog gauw te genieten
wat er te genieten viel. Er werd zwaar gedronken en gedobbeld en de
jonge meisjes van het dorp werden gewetenloos in ongeregelde liefdesverhoudingen gewikkeld, waaruit heftige vechtpartijen voortkwamen
met verontwaardigde broers en huwelijkspretendenten uit het dorp zelf.
Frank luisterde vaak met een gevoel van onpasselijkheid naar de grove
cynische verhalen van de jongens over hun successes bij de zedige dorpsschonen en de ongenadige manier, waarop ze tevoren zo'n boerenhufter
afgedroogd hadden, die ook een duit in 't zakje had willen doen. Hij
dacht aan de beestenboel, die los moest breken, als er eens werkelijk oorlog kwam, en rilde ... Zaterdagsavonds werd een soldaat van zijn compagnie langs de dijk gevonden met twaalf messteken in zijn lichaam, een
mooie, sterke, onverschillige knaap, die te veel succes bij de meisjes beleefde en zijn meester gevonden had. Hij stierf zonder bij kennis te komen ... De maandag daarop brachten de marechaussees een zwaargebouwde boerenjongen van even achttien geboeid naar de trein... Hij had
de eer van zijn zuster wat al te energiek verdedigd... Welk een drama in
zo'n gezin, dat een week tevoren nog rustig leefde, onbewust van het
dreigende noodlot, dat over zijn huis lag ...
Toen kreeg Frank opnieuw opdracht een arrestant te geleiden : een soldaat, die wegens desertie voor de krijgsraad moest verschijnen. Het was
een onsympathieke vent met een gluiperige tronie, nors en ruw, een onbetrouwbaar individu, waar geen draad van deugde. De korporaal kreeg
de papieren mee en de boodschap, dat hij zich met zijn arrestant bij de
garnizoenscommandant in de vreemde stad moest melden om onderdak
425

in een kazerne en inkwartiering. Maar toen ze er aankwamen, was het
bureau van de commandant gesloten. In de kazerne wilden ze nets van
hen weten : ze moesten maar zien, dat ze ergens onderdak kregen in een
logement of zo. Niemand had opdracht hen te herbergen en niemand
wou kans lopen aangesproken te worden voor de kosten. Bovendien was
het eten op en er was geen krib meer vrij ... De sergeant-majoor wees hun
kalm de deur... Daar stonden ze... Frank had voldoende geld in z'n zak,
maar daar was officieel geen rekening mee gehouden... Het was toch te
gek, dat ze op eigen kosten en op risico, dat ze 't niet terugkregen, maar
naar een hotel zouden gaan! Ze h6efden geen geld bij zich te hebben ! Ze
waren in rijksdienst, voor het rijk op reis en het rijk moest voor hen zorgen ...
Frank besloot zich te verzetten. 'floor es, majoor,' zei hij vastberaden,
`ik kan met die man niet op straat slapen. Ik heb gedaan wat moest en ik
moet voor ons tweeen onderdak hebben.'
`Niks mee te maken,' snauwde de majoor. 'Orders zijn orders ...'
Frank werd nijdig. 'Orders zijn dingen, die met verstand moeten worden uitgelegd, majoor,' zei hij. 'Als alles niet lopen kan, zoals de orders
voorzagen, dan moeten er bijzondere maatregelen genomen worden.'
`Joist,' grinnikte de majoor, 'heel goed gezegd, korporaal. Die bijzondere maatregel is, dat jtillie maar naar een logement moeten gaan.'
`Dat kan nooit de bedoeling zijn,' kaatste Frank terug, 'want we hebben geen geld meegekregen.'
le begint me de strot uit te hangen,' deelde de majoor grimmig mee.
`bonder het bureau of met je arrestant.'
`Die arrestant,' ging Frank onverbiddelijk voort, `moet voor de nacht
worden ingesloten, zoals u weet... Moet ik 'em soms zelf de hele nacht
bewaken ?'
De majoor sprong op, woedend. 'Ik zeg je toch, dat hier geen plaats
is!' brieste hij. "t Is, godverdomme, altijd 'etzelfde liedje! Ze sturen de
lui maar op reis zonder behoorlijke voorbereiding en dan kan een ander
'et opknappen! Maar ik verdom 'et nou es, en daarmee afgelopen...
Ingerukt ... mars!'
Maar Frank rukte niet in. Hij haalde zijn notitieboekje voor de dag en
potlood. `Wat mot dat?' gilde de majoor.
`Ik teken even aan, waar ik hier ben,' vertelde de korporaal rustig. 'Ik
neem 66k niet meer verantwoordelijkheid dan nodig is, majoor... Ik
zal rapporteren, door wie en hoe ik bier ontvangen ben... De gevolgen
zijn voor u...'
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Toen draaide de majoor bij. Hij frutselde aan zijn knevel, kuchte,
vloekte binnensmonds. Daarop bromde hij : `Geef je papieren maar
bier ... 'k Zal es even zien... Altijd dat gedonder.' Door een deur riep hij
een soldaat uit een andere kamer, gaf hem enige bevelen... Enkele minuten later hadden de gasten eten. De arrestant werd ingesloten, de korporaal kreeg een brits met toebehoren voor de nacht, een apart kamertje,
ergens boven in de kazerne. De woedende majoor vroeg honend of 'et
zo naar meneer z'n zin was. En meneer vond, dat het tamelijk wel ging ...
De zitting van de krijgsraad woonde Frank als belangstellende op de
publieke tribune bij. Het geval van zijn arrestant was eenvoudig genoeg :
een onwillig, baisturig heer, altijd in de contramine op geniepige manier,
ten slotte gedeserteerd en na een paar weken opgepakt. Hij had niets tot
zijn verdediging aan te voeren, haalde op alle vragen de schouders op of
gaf een onbetekenend antwoord. Er werd zes weken militaire hechtenis
tegen hem geeist.
Maar vlak voor het zijne werden een paar andere gevallen behandeld,
die Frank sterk opwonden en in hoge mate zijn verontwaardiging wekten.
Er was een schippersjongen, een Groninger, dom en vasthoudend. Het
schuitje, waarmee hij voor z'n moeder, die weduwe was, en z'n jongere
broers en zusjes de kost verdiende, lag aan de wal bij gebrek aan een
schipper. Een knecht kon er niet op overschieten. Z'n moeder en familie hadden het zwaar te verantwoorden, teerden de armzalige spaarduitjes op, leden gebrek. Maar alle aanvragen om steun stuitten of op
het feit, dat de weduwe eigenares was van het schuitje. Het was weliswaar zwaar met hypotheek belast, maar het gold als eigendom en zij
kreeg dus de ondersteuning niet. De jongen was een braaf, streng christelijk levend mens en een model soldaat, die nog nooit gestraft was. Maar
het leek hem onlogisch en onrechtvaardig, dat zijn moeder deze steun
onthouden werd. Hij meende, dat er onwil in het spel was bij de mensen,
die daarover beslisten en dat het wel lukken zou, als hij maar eens tegenover `hoge heren' zijn droevig geval kon uiteenzetten. Zijn beperkt brein
ontwierp een fraai plan : hij moest maar es voor de krijgsraad zien te ko-men ! Die heren zouden hem wel helpen ! En om voor hen te kunnen verschijnen, weigerde hij dienst... In een kinderlijke, belachelijke vorm: hij
wou zijn haar niet meer laten knippen. Er kwam herrie van. De kapitein
trachtte hem te bepraten, niets hielp ... Eerst toen hij in voorarrest gezet
was en voor dienstweigering verhoord, liet hij zich bewegen zijn haar
weer te dragen op de voorgeschreven lengte ...
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En nu stond hij voor de krijgsraad. Zijn kapitein gafeen uiterst sympathiek getuigenis, verschoonde het geval. De jongen stond met z'n kepi
te draaien, vertelde stotterend en schreiend van de toestand thuis en hoe
hij toen aan deze uitkomst gedacht had. De president, welwillend, lei
uit, dat de krijgsraad daar ook nets aan doen kon, somde de instanties op,
die over al of niet steun beslisten. Laakte de koppigheid van de soldaat,
die z'n kapitein niet had willen geloven, vermaande hem niet opstandig
te zijn en in het onvermijdelijke te berusten.
`En moeder dan ?' vroeg de jongen, huilend. `Moet ik dienen om haar
in de grond te helpen ? En onze schuit ? Daar verdienen wij ons brood
mee, meneer ?'
Toen stond de auditeur-militair op. Frank verwachtte een gemoedelijke berisping, een glimlachende, hulpvaardige terechtwijzing van deze
domme jongen met zijn zachte, meegaande aard... De auditeur-militair
sprak op scherpe, droge toon van 'het misdrijf', nam weliswaar verzachtende omstandigheden in aanmerking en eiste zes weken militaire gevangenisstraf. Een gemompel van woedende weerzin ging door de toehoorders op de tribune. De veroordeelde liet zijn kepi van schrik op de
grond vallen. 'En m'n moeder dan ?' riep hij wanhopig.
`Breng die man weg,' gelastte de president koel.
De marechaussee lei een zware, witgeschoeide hand op de schouder
van de veroordeelde. En deze liep als versuft mee. Maar bij de deur veerde
hij eensklaps uit zijn slappe houding op, keerde zich half om, stak zijn
vuist op naar de rechters achter de groene tafel en braakte een ruwe, godslasterlijke vloek uit... Dan trok de marechaussee hem naar buiten.
Een ander geval betrof weer desertie. De man was getrouwd, had drie
kinderen en een ziekelijke vrouw. Een winkeltje, dat met de dag meer
verliep en met een faillissement eindigde. De formaliteiten voor de steunverlening duurden door allerlei omstandigheden eindeloos. De vrouw
werd zwaarder ziek; toen de ondersteuning eindelijk afkwam was zij
volmaakt onvoldoende. Bij een verlof vond de man thuis een armoe, die
hem woedend maakte en radeloos. Hij was gedeserteerd, had overal gezworven, onder aangenomen namen gewerkt en het geld naar huis gestuurd. Tot hij na een maand of vier gegrepen was. Er werden rapporten
voorgelezen, alle even gunstig : een oppassend man, een goed soldaat,
een eerlijk, plichtsgetrouw arbeider ... nooit gestraft, noch in dienst, noch
in de burgermaatschappij ... Een duidelijk, en diep beklagenswaardig
slachtoffer van de noodlottige omstandigheden. De eis luidde : drie maanden gevangenisstraf.
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Buiten zichzelfkwam Frank het gebouw uit. Dat was dus wat ze noemden: Gerechtigheid! Een doof en blind, koud en keihard formalisme!
Zo spraken die kalme heren daar recht over boeven en stumpers met hetzelfde strenge, onbewogen masker ! Dat waren geen mensen rneer, maar
vleesgeworden reglementteksten, wetsartikelen... Schandelijk was het
en beschamend! Daar stond je bij, met een troep andere mensen, die door
even woedende verontwaardiging doorstroomd werden, en je moest
het dulden, je duldde het... je was er zelf ook aan onderworpen ... deel
van de maatschappij, waartoe immers ook het leger behoorde, en de
rechtspraak, de burgerlijke en de militaire ... En Frank voelde maar een
vreugde : dat hij tenminste behoorde tot de organisaties, die zich hadden
voorgenomen heel deze schandelijke huichelaarsmaatschappij ondersteboven te keren en een samenleving te stichten, waar een behoorlijk mens
vrij adem kon halen...
Oorlog ... Dat was waar ook ! leder uur van de dag kon de tij ding
komen, dat de oorlog ook Holland ging overstromen! En in deze uren,
onder deze ontzaglijke onheilsdreiging werden de kerels, die het gevaar
zouden moeten keren of ondergaan, door zelfgenoegzame heertjes, die
geen enkele reden hadden om ontevreden te zijn, op deze wijze ... berecht !
Het was ergerlijk en ontstellend ... En het was zó allesoverweldigend
stompzinnig, dat het tegelijkertijd grotesk werd en je er ondanks de ellende, die je keel beklemde om moest lachen... Met een lach, die jezelf pijn
deed, een lach vol boon en haat en een gevoel in je handen of je je geweer bij de tromp moest nemen en er wat schedels mee inslaan, waar op
geen andere wijze het licht in scheen te kunnen doordringen.
En in de trein zong hij uit voile borst en met heilige overtuiging het
treffende soldatenlied mee, de zuivere hartekreet van gans het gemobiliseerde leger:

Die z'n vader heeft vermoord
En z'n moeder heeft vergeven,
Die is nog veels te goed
Voor dat soldatenleven !
Maar eenmaal komt die tijd,
Damme de rotzooi gaan verlaten!
Vervloekt zij 't reziment!
Lang leve de soldaten!
Binnen deze muren moet ik versmachten
Voor mij bestaat geen vrijheid meer !
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Het leek Van Wezel alsof er nooit waarder woorden door verhevener
geesten waren neergeschreven... Wat een ongelofelijke minachting
voor de soldaat had hij daar bij die krijgsraad gedemonstreerd gezien!
0, hoe het leger z'n best deed, wanhopig z'n best deed, om toch maar
een wereldje op zichzelf te zijn en te blijven ... ver van en geheel buiten
het werkelijke, het echte, levende leven! Mensen te behandelen als ledepoppen, ze te overtuigen, dat ze niets waren dan dat alleen, dat ze geen
betrekkingen, geen belangen, geen verplichtingen meer hadden buiten
dat schijnbestaan in kazerne en kampement! Vergeefse moeite! Het leger
was niet meer een staatje in de staat, een wereldje apart in de wereld!
De soldaten waren staatsburgers en wilden als zodanig beschouwd, behandeld en gerespecteerd worden. Dat was de enige voorwaarde, waarop
ze zonder al te grim_mige weerzin nog de uniform droegen... Maar juist
dat wouen de militaire machthebbers niet toegeven, noch er zich naar
gedragen ... Aan deze dingen moest en zou het leger te gronde gaan ! Of –
het moest spoedig en radicaal hervormd worden, volledig gedemocratiseerd, een ding dat paste in het kader van deze tijd. Als het dan nog niet
gemist kon worden, dan kon het toch worden omgebouwd tot iets, waarin een mens van deze tijd zich enigermate thuis kon voelen, waarin niet
elk uur van de dag zijn gevoel, zijn verstand, zijn ganse wezen zich behoefde te stoten aan de harde onrechtvaardigheden, de botte ruwheden,
de grove redeloosheid, die allemaal hieruit stamden : dat ze behoorden bij
het leven van eeuwen, die voorbij waren...
In het dorp vond Frank alles in rep en roer.
De oorlog was uitgebroken!
De Duitsers waren Limburg binnengetrokken!
Maastricht stond in brand!
De zevende en achtste brigade van het veldleger waren in een vreselijk
gevecht gewikkeld ... Daarstraks waren er drie vliegmachines heel hoog
over gekomen : Duitse verkenners, die es kwamen loeren, hoe ze de
Moerdijkse brug vernielen konden...
Nou was alles voorbij, begon de helledans!
Een half uur later wist iemand te vertellen, dat er bommen op Tilburg
gegooid waren... De havens van Rotterdam zouen ook gebombardeerd
worden! De wildste geruchten vlogen rond... leder moest naar de smid
morgenochtend: de bajonetten moesten geslepen worden... Woest redetwistend liepen de soldaten in groepen te hoop. Burgers slopen bleek en
schuchter naderbij, luisterden bevend naar het gevloek en gezwets der
opgewonden militairen.
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Frank begreep er niets van. De laatste kranten, die hij gelezen had,
schreven toch juist geruststellend! Zouden ze maar weer wat gelogen
hebben om de bevolking zolang mogelijk gerust te houden? De fantastische tijdingen hier klonken zo ijzingwekkend overtuigd...
En de jongens spraken met een haat en bloeddorst van de Duitsers of
ze er al god weet welke gruwelen van ondergaan hadden!
Haastig liep hij door naar het kwartier van de kapitein om hem te vertellen, hoe het met zijn arrestant was afgelopen en hem te vragen wat
er van de praatjes aan was.
Staak zag bleek en luisterde met een bezorgd gezicht.
Over de oorlogsgeruchten liet hij zich niet uit. ,Wat de jongens vertelden was vreselijk overdreven. Maar het broeide lelijk Wou ie 'et misschien niet vertellen?
Frank was niet gerustgesteld. Hij liep het dorp uit, tot waar het stil was,
luisterde gespannen naar geluiden uit de verte. Maar hij hoorde niets...
Dan kon er toch ook geen sprake zijn van een zwaar gevecht in Limburg ? Je zou het geschut hier toch moeten horen? De wind was net zuidoost
Maar het bleef een onrustige avond. De mannen groepten overal bijeen, op straat, in de kwartieren, in de herbergen. Ze praatten zich dronken van opwinding, begaven zich in speculaties wat ze allemaal wel zouden doen als die rotmoffen aankwamen, en met pijnlijke verbazing
merkte Frank op, dat het nuchtere begrip van de ontzettende gruwelen,
die gebeuren zouden, langzamerhand terugweek voor het oude, versleten beeld van heldenglorie, dapperheid en ruwe kracht... Er werd gesnoefd en voorspeld... De enkele rustigen, die minachtend wezen op de
belachelijke zwakheid van het Hollandse leger, op het onmogelijke gebrek aan veldgeschut, het bespottelijke aantal van zes mitrailleurs per
regiment, terwij1 er honderden nodig waren, de staat van oudroest onzer vloot met zijn wanhopig gebrek aan navigatieofficieren... ze werden
uitgelachen en voor lafbekken gescholden... De gevaarlijke oorlogspsychose begon de jongens al te verblinden... tenzij ze hun angst verbloemden achter zinneloze grootspraak! Een kwartier naderhand was dezelfde
groep, die daareven nog bereid scheen in een stormachtig elan zich in de
geweldigst laaiende vuurgloed te storten, volkomen omgedraaid: ja, ze
waren nogal bedonderd! ze zouen daar heus gaan knokken met die geweldenaars van moffen, die vier jaar lang niet anders gedaan hadden!
Overgeven op het eerste sein! D'r hielp immers toch niks an...
Het was een avond van ondraaglijke spanning en ziedende opwinding.
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Ze bleven maar bij elkaar hangen, alsof ieder er tegenop zag naar z'n
bed te gaan en met z'n gedachten alleen te blijven.
Maar de volgende morgen bleek, dat al die alarmerende geruchten volkomen ongegrond waren. Er was geen sprake van een oorlogsverklaring of ultimatum en nog minder van gevechten in Limburg en bommen
op Brabantse steden. Lachend trokken de soldaten met hun schoppen,
bijlen en- houwelen naar de dijken : ze geloofden niet meer aan al die opsnijerij over oorlog en vechten... In de klaarlichte lentedag leek het hun
krankzinnig, dat ze de vorige Avond aan al die onzin geloofd hadden!
Maar in veel ogen leefde nog de schrille glans van de schrik, die hun hele
wezen doorschokt had...
Twee dagen nadien werden de verloven weer toegestaan en alles herademde.
Het gevaar was geweken. Er zou geen oorlog komen. Op het kantje
was Nederland alweer aan de dodendans ontsprongen!
Franks tijd in het veldleger was om.
Hij had zijn drie maanden straftijd uitgediend zonder een enkel bon-.
netje. De kapitein, zowel als de grootmajoor verklaarden, dat zij uiterst
tevreden over hem waren en dat hij naar de opleiding terugging met
schitterende rapporten. Zij drukten hem zelfs de hand ten afscheid en
meesmuilend nam de baardige brigges de loftuitingen in ontvangst.
Het afscheid van de compagnie viel hem zwaar. Hij was van dit leven
en deze kameraden gaan houden en zag er tegenop weer in de geestdodende tredmolen van een opleiding terug te keren. Maar er zat niets
anders op. Gehoorzamen is de eerste, zoal niet de enige plicht van de
soldaat en droefgeestig pakte hij zijn boeltje in z'n kist, schroefde z'n
uitrusting in mekaar, zei de jongens gedag, verheugde zich nog een
laatste maal in de schilderachtige taal, waarmee ze uiting gaven aan hun
gevoelens te zijnen opzichte - en verdween uit het leven van het bataljon,
waartegen hij als tegen een berg had opgezien en dat zo geweldig meegevallen was...
VII / OPNIEUW IN OPLEIDING
Frank van Wezel voelde zich heel vreemd en eenzaam, toen hij in Harderwijk terugkwam. Zijn opleiding was al lang goudgestreept vertrokken. Er waren nieuwe adspiranten, jonge broekies van de reserve, die
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heersten in de kamers en op het voorplein zoals de ouwe heren van de
lichting Bosboom er eens geheerst hadden.
Gelukkig vond hij er nog dezelfde compagniescommandant, die hem
hartelijk verwelkomde en hem uitnodigde 's avonds bij hem aan huffs thee
te komen drinken.
Hij vond er de vriendelijke dame, die hem druiven gebracht had in het
hospitaal en die meewarig vroeg naar zijn bevindingen in het veldleger.
Hij stelde haar gerust, vertelde, dat hij het best naar zijn zin had gehad.
De luitenant zat wat bedrukt te kijken en zei eensklaps : Nou moet ik
je toch iets vertellen, waar je van zult opkijken, Van Wezel.'
`Wu is er dan, lust' ? Word ik bij keuze bevorderd tot officier soms?'
vroeg Frank lachend.
`Nee ... 't betreft mij ... Ik word overgeplaatst ... bij wijze van strafmaatregel.'
Frank keek verbaasd op. Wat was er nou weer aan de hand ? Deze
oflicier deed toch pijnlijk nauwgezet z'n plicht... zó pijnlijk, dat Frank
hem sours in zijn dagboek een vinnige veeg uit de pan gegeven had.
'Strafmaatregel ?' vroeg hij verwonderd. `Waarom, als ik vragen mag,
luit' ?'
`Omdat ik de schrijver ben van het dagboek van een landstormman !'
Frank viel bijna van zijn stoel, van verbazing en schrik. Hij moest hard op
zijn tanden bij ten om het niet uit te schreeuwen van het lachen. Then hij zichzelf weer meester was, stotterde hij : 'W-a-a-t ? U? Schrijft u die stukjes ?'
Mevrouw viel woedend in : Ia., hoe vindt u zo iets ? M'n man daarvan
te beschuldigen! Is het niet krankzinnig ?'
`Ze zeggen 'et toch maar,' zei de luitenant droefgeestig.
`Maar hoe is dat nou mogelijk?' riep Frank levendig uit. ' U is toch zelf
herhaaldelijk in dat dagboek aangevallen !'
`Daar heb ik ook op gewezen,' verzekerde de ander verslagen. 'Maar
de kolonel lachte me uit en zei dat ie zich door dat trucje niet van de
wijs liet brengen! Dat had ik opzettelijk gedaan om de verdenking van
me of te wenden... Hoe yin je zo iets?'
`Die kolonel heeft een infernaal listig stel hersens !' vond Frank. `Wat
een doorzicht !'
`Geloofjij ook, dat ik de schrijver ben?' vroeg de compagniescommandant verbaasd.
`Geen seconde, luit' !' betuigde Frank naar waarheid. `Geen seconde...
Dat is nooit in m'n hoofd opgekomen... Zo hoont iemand zichzelf
niet, ook niet in scherts.'
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`Heb ik ook gezegd! Maar dat was allemaal verdomde slimmigheid van
me en de kolonel bleef erbij, dat ie nou eindelijk de dader te pakken had!'
`Is 'et geen schandaal?' stoof z'n vrouw op. le moet 'et je toch maar
laten welgevallen van zo'n ezel!'
`Non nou, Lies !' suste de luitenant voorzichtig.
Maar Frank viel haar bij : `Mevrouw heeft volkomen gelijk ... We zijn
bier niet in dienst en we hoeven van ons hart geen moordkuil te maken ...
Die kolonel is niet alleen een ezel, maar ook een vlegel en ik hoop, dat
ik 'em voor de krijgsraad es flink op z'n nummer zal kunnen zetten.'
`Da's waar ook,' herinnerde de luitenant zich. le moet overmorgen
verschijnen voor 't Hoog Militair Gerechtshof. Ik ontving de stukken
even nadat je weg was.'
Trachtig uitgezocht !' lachte Frank. `Eerst alle straf zorgvuldig uitboeten en dan word je welwillend toegestaan te vertellen of je je bezwaard
gevoelt en wat je wel tot je verdediging kunt aanvoeren. Rechtvaardigheid is toch maar alles.'
De luitenant keek maar zuinig en schoofonrustig op z'n stoel, maar z'n
vrouw viel Frank heftig bij. `U hebt groot gelijk ! Al die dingen zijn een
gruwelijk schandaal! Ja, Henk, je hoeft 'et heus niet te verdedigen, al ben
je nou toevallig reserveofficier ! Wat ze met meneer Van Wezel gedaan
hebben is een laagheid, een smerigheid en nou beginnen ze tegen jou net
zo ! Wees toch niet zo schaapachtig tegen die ellendelingen van kerels !'
`Discipline, mevrouw ! discipline !' glimlachte de korporaal, en aanstonds viel de luitenant hem bij : la, natuurlijk ... 't Is wel hard soms,
maar wat zou 'et leger zijn zonder discipline ?'
Toen werd het Frank te bar. `Dat is de vraag niet, luit',' zei bij vinnig.
`U weet even goed als ik, dat er in het leger geen ware discipline bestaat.
De vraag is alleen : wat zou er van de machtsprotserij van zulke kerels als
die kolonel terechtkomen, als er geen dwang door ongestrafte willekeur
en vreesaanjaging bestond?'
luist,' juichte mevrouw, in de handen klappend. 'Zo staat de zaak ...
Die gemene geweldenaarsstreken van de kolonel... die hebben toch zeker
nets met discipline te maken ?'
De luitenant keek nadenkend voor zich uit. Hij was geen opstandige
natuur en bang de dingen bij hun juiste naam te noemen. Maar Frank
liet hem niet los.
`Zult u met meer geestdrift dienen, nu u aan den lijve ondervonden
hebt, wat de persoonlijke willekeur van een meerdere op een militaire
loopbaan vermag ?'
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Daarop antwoordde de luitenant eerlijk: Nee ... integendeel !'
`Dan,' zei Frank rustig, `constateer ik, dat de kolonel de krijgstucht ondermijnt en dat hij daar zwaar voor gestraft diende te worden.'
`Precies !' bevestigde mevrouw enthousiast. `Meneer Van Wezel slaat
de spijker op de kop ... Zo is 'et!'
`In zeker opzichtm misschien,' gaf de luitenant met tegenzin toe.
`Maar nou moet je niet gaan generaliseren, nietwaar ... Omdat die kolonel nou... eh... misbruik maakt van z'n positie, daarmee is het leger niet
veroordeeld.'
luist wel,' viel Frank uit. 'Het leger met zijn systeem maakt dit mogelijk en onvermijdelijk ... En het verzet zich met hand en tand tegen elke
poging om gezonder toestanden te scheppen...'
De compagniescommandant haalde de schouders op, toen zijn vrouw
het weer eens bleek met de korporaal. Hij wou liever niet de hele avond
ongelijk hebben tegenover zijn betere heift en gaf het gesprek een wending, die hem minder pijnlijk voorkwam...
Toen Frank laat in de avond langs de beboste weggetjes naar de kazerne
fietste, schoot hij telkens weer in een benauwde zenuwlach. De hele
avond had hij zich moeten bedwingen en het was toch zo overmatig
komiek, dat deze brave compagniescommandant, met een uitsluitend
ambtelijke stijl, zo droog als been, werd aangezien voor de olijke schrijver
van het dagboek! Ook stilistisch hadden de hogere handen niet bijzonder
veel inzicht! Overigens vond hij het beroerd voor de luitenant en z'n
vrouw, die overgeplaatst werden naar een afgelegen nest, nog onmogelijker dan Harderwijk. En dubbel beroerd vond hij het, dat hij niet rondweg voor de dag kon komen met de bekentenis, dat hij zelf toch de veelgezochte schrijver was... Maar daarvoor was er te veel gebeurd! NU
moesten ze maar blijven zoeken en mekaar wantrouwen. Het was te
vermakelijk ten slotte ...
De eerste, die Frank in het gebouw van het Hoog Militair Gerechtshof
tegen het lijf liep, was de kolonel, tegen wiens straf hij reclameerde. Eerbiedig salueerde de korporaal en de hoofdofficier, die blijkbaar goed gemutst was en zijn tegenstander onder zijn baard niet herkende, groette
joviaal: `Goeiemorgen, korporaal!'
Goeiemorgen! dacht Frank. Dat zal je straks ook nog wel es bij jezelf zeggen, als 'et naar mijn zin gaat!
Hij wist, dat de kolonel voor dit gerechtshof al een paar onaangename
uren gesleten had: tot tweemaal toe was hij in 't ongelijk gesteld tegen435

over reclamerende officieren, beide keren in zaken, die rechtstreeks verband hielden met zijn gesnuffel naar de schrijver van het dagboek. En hij
wist ook, dat het vandaag de derde keer zou worden, want zijn reclame
stond sterk en de vrees voor nog meer lawaai in de pers zou een machtige
bondgenoot blijken ...
De kolonel keek ietwat verongelijkt, toen hij de baardige brigges zag
verschijnen, die hij zo amicaal gegroet had. Frank moest blijven staan
achter een hekje, de kolonel kreeg een stoel en mocht gaan zitten. A tout
seigneur tout honneur ...
De president was een burgerjurist en er waren er nog een paar zonder
uniform. Maar er zat ook een generaal en een hoge zeeofficier bij en de
griffier was een kippige luitenant. Allereerst vroeg de president de korporaal, waarom hij eigenlijk tegen zijn straf gereclameerd had. Vond hij
de straf te zwaar ?
`Ik vond, meneer de president, dat ik helemaal niet gestraft had mogen
worden en zeker niet op die mutatie.'
Wat had u tegen de mutatie ?'
`Die zegt o.a. dat ik gestraft word, omdat de kolonel een zekere indruk
kreeg. 1k kan niet inzien, meneer de president, dat het maken van een
indruk strafbaar is. Die indruk is immers een zeer subjectief ding, niet
door mij te bepalen.'
Frank zag, dat de generaal bijna onmerkbaar knikte en met onvriendelijke blikken de kolonel opnam, die met laatdunkend gezicht het onnozele gestamel van die korporaal aanhoorde.
`Hm!' zei de president. 'Maar u bent ook gestraft, omdat u weigerde
te antwoorden op een vraag, toen u dat gelast werd.'
`Daaraan was iets voorafgegaan, meneer de president, waardoor ik
bezwaar maakte en bleefmaken op die vraag te antwoorden.'
Wat was dat dan, korporaal?'
`De kolonel was begonnen met mij te beschuldigen, dat ik de schrijver
van het dagboek van een landstormman was. Ik vroeg hem toen, of ik
mocht weten, Welke bewijzen hij daarvoor had. De kolonel meende, dat
ik daar niets mee te maken had en vroeg mij te antwoorden op de vraag
of ik al dan niet de schrijver was. Ik meende onder die omstandigheden
het antwoord te mogen schuldig blijven. Te meer, waar het hier een redactiegeheim betrof, waarover ik niet kon beschikken, een journalistieke
kwestie, waarnaar mij in dienstverband volgens mijn inzicht niet dwingend gevraagd km worden.'
`Maar, korporaal, volgens de mutatie betrof het een serie de krijgs436

tucht ten zeerste ondermijnende artikelen... Is u het met die kwalificatie
eens?'
.
Frank dacht even na. Toen antwoordde hij : `I.J houdt mij ten goede,
meneer de president, maar ik ben hier om tegen mijn straf te reclameren,
niet om over dat dagboek van mening te wisselen.'
De president knikte, glimlachend. Volkomen juist,' gaf hij toe. 'Maar
hebt u overwegende bezwaren om over dat dagboek uw mening te
zeggen?'
`Volstrekt niet, meneer de president. Naar mijn mening ondermijnen
die artikelen de krijgstucht niet. Voor zover ik kan nagaan is er steeds de
volledige waarheid in openbaar gemaakt. Als de krijgstucht ondermijnd
wordt, dan is het door het optreden der meerderen, dat er soms in gehekeld wordt.'
De kolonel gaf tekenen van onrust en vroeg of hij hierop iets zeggen
mocht. En hij zei: 11( beweer, dat door die artikelen de krijgstucht ondermijnd wordt bij het onderdeel, vanwaar zij verschijnen.'
`Is u dat met de kolonel eens, korporaal ?'
`Meneer de president, allereerst moet ik opmerken, dat de kolonel hier
een veel minder sterke betekenis aan zijn woorden geeft dan in de mutatie, waarop ik gestraft ben. Verder zal ik het met de kolonel eens zijn,
als hij mij van het bedoelde onderdeel een enkel geval kan noemen, waaruit blijkt, dat de krijgstucht er ondermijnd is door dat dagboek.'
De president keek de kolonel aan. 'Kunt u zo'n geval citeren, kolonel ?'
De kolonel aarzelde, bekende dan : 'N-n-nee, meneer de president .. ?
De generaal bromde in zijn dikke knevel. De kolonel werd een tintje
bleker.
De president wendde zich weer tot de korporaal: 'Had u bij het verhoor door de kolonel de indruk, dat hij u voor de krijgsraad zou dagen
als u toegaf, de schrijver te zijn?'
`Nee, meneer de president.'
`Wilde u de korporaal deze indruk geven, kolonel?'
`Nee, meneer de president.'
`Is u van mening, dat de schrijver voor de krijgsraad te brengen zou
zijn ?'
Weer een kleine aarzeling. Daarop : 'Nee, meneer de president.'
Frank vroeg, of hij naar aanleiding hiervan een opmerking mocht
maken en na verkregen toestemming zei hij : 'Het komt mij voor, dat
uit het antwoord van de kolonel blijkt, dat de mutatie in te sterke termen gesteld is. Het spreekt toch vanzelf, dat de schrijver van een serie
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de krijgstucht ten zeerste ondermijnende artikelen voor de krijgsraad
te brengen moet zijn.'
Plotseling kwam de grommende stem van de generaal: Volkomen
juist.'
De kolonel kreeg een schok. Frank ging verheugd voort. `Hieruit concludeer ik verder, dat het dienstbelang dus niet aangevoerd mocht worden om mij te dwingen te antwoorden op de vraag naar de schrijver.'
Opnieuw mengde de generaal zich in het verhoor : `Mag ik eindelijk
eens weten, wat dat dagboek eigenlijk is? De kolonel heeft tot nog toe
verzuimd het aan het Hof over te leggen. Zijn daar bezwaren tegen, kolonel?'
Volstrekt niet, generaal... Hier zijn ze. (Hij haalde een boekje te voorschijn, waarin een bloemlezing uit het dagboek bijeengebracht was.) 1k
mag hierbij wel opmerken, dat mijn onderzoek naar de schrijver zich
speciaal baseerde op twee der dagboekblaadjes, die ik hier aangestreept
heb.'
`Mag ik misschien ook zien, meneer de president, welke twee dat zijn?'
`Zeker, korporaal.'
Het waren de meewarige stukjes over de kolonel zelf en over de kapitein-instructeur.
`Dan wou ik gaarne twee dingen opmerken, meneer de president. Ten
eerste, dat in de mutatie staat : `een serie' en dat hier blijkt, dat het tegen
twee gaat. Dan, dat een van die twee tegen de kolonel zelf gericht is en de
mening wettigt, dat het dienstbelang niet het enige motief is voor de
actie van de kolonel...'
De generaal bromde weer. De kolonel werd rood en keek naar de brutale brigges of ie 'em levend wou opvreten. Maar ze waren hier op neutraal terrein en hij moest de pil silken.
De president zei droog: 'Die mening blijft voor uw rekening, korporaal ... Hebt u nog iets te vragen of te zeggen?'
`Nee, meneer de president.'
`De kolonel, misschien ?'
`Dank u, meneer de president.'
`Dan verzoek ik de griffier het protocol voor te lezen.'
Toen dat gebeurd was en er geen aanmerkingen gemaakt werden, kon
Frank heengaan. Hij salueerde stram, maakte rechtsomkeert en marcheerde de zaal uit, voldaan over de loop van het verhoor, overtuigd,
dat hij zijn gelijk op voldoende wijze had aangetoond. Binnenkort zou
hij schriftelijk de uitspraak van het Hof toegezonden krijgen ... Hij was
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er buitengewoon benieuwd naar... Zijn militaire vrienden oordeelden
na zijn verhaal, dat hij er niet slecht voor stond. Zijn burgervrienden waren van mening, dat die kolonel er met een reuzenschop onder zijn rijbroek uit zou vliegen...
Een paar dagen nadien kreeg de korporaal Frank van Wezel bevel zijn
boeltje te pakken en zich naar een stad in het noorden te begeven om
daar opnieuw een officiersschool te volgen. Hij kwam terecht in een nude
kazerne, te midden van een stel korporaals en soldaten, die alien al meerdere malen voor het examen voor een hogere rang gezakt waren. Een
verzameling stomkoppen en onwilligen, bezeten grappenmakers en militair-wezenlozen. Jong en oud door elkaar. Er waren ook nog mislukkelingen bij van Franks eerste opleiding, die opnieuw mislukt waren bij
een naopleiding en nu hierheen gestuurd om het nog eens door te mak en...
Hij had het niet slecht getroffen. Zijn afdelingscommandant was een
landstormluitenant, die de dingen heel serieus, maar ook heel menselijk
opnam en niemand een strobreed in de weg lei. Hij haalde uit het saamgeraapte zootje, dat hij voor het sergeantsexamen moest klaarmaken,
wat er maar uit te halen viel. Het was niet veel trouwens.
Frank kon na z'n Harderwijkse opleiding en z'n praktische dienst in
het veldleger z'n zaakjes wel dromen. Hij keek geen reglement meer in.
Wist alles wat er te weten was en kwam spoedig op vertrouwelijker voet
met de luitenant, die natuurlijk wist, wie hij voor zich had, maar geen
onbescheiden vragen deed. Overigens bleek alras, dat de schrijver van
het befaamde dagboek naar de noordelijke opleiding verhuisd was, want
een paar karakteristieke voorvallen uit die omgeving kwamen met onbeschaamde duidelijkheid in de krant.
Er was een andere luitenant bij de opleiding, ook een reservist, Tuinman genaamd. Het was bekend, dat zijn intellect hem niet veroorloofd
had, het verder te brengen dan tot de tweede klas van de HBs. Niettemin
stelde hij zich aan als een groot man, een geweldig aanvoerder, een diepzinnig pedagoog over de mannen, waarvan sommigen bij na tien jaar
ouder waren dan hij. Het bewustzijn van zijn waardigheid en macht verliet hem nooit en hij genoot, als hij iemand kon rapporteren.
's Avonds na appel, als de lichten gedoofd waren, sloop hij op zijn tenen
de kamers over, loerde of er iemand een saffiaantje lag te genieten en lapte
de verschrikte overtreders er vol genot bij. Maar spoedig werd er op hem
geloerd en een afgesproken fluitje waarschuwde van kamer tot kamer,
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dat de aasvogel rondsloop. Dan gebeurde het onvermijdelijke, dat hij
achter het schot staande, zonderlinge gesprekken moest aanhoren. Van
deze strekking: `Zeg, heb jij ook eindexamen tweejarige H B s?'
`Ben je belazerd, kerel... dat is alleen weggelegd voor een bepaald
soort tuinlieden.'
`0! moet je daar veel hersens voor hebben?'
' Streng verboden! Maar gras tussen je kiezen en klei in je oren!'
`Gossie! En is zo'n verschijnsel nog ergens voor te gebruiken?'
` Ben je nou een haartje bedonderd! Absoluut onbruikbaar !'
` Zo ?' kwam dan een verontwaardigde derde. Nou, ik zeg je, dat ze
d'r nog prima reserveluitenants van maken, met reuzeballonbroeken,
kanjers van sabels en platte petten ...'
Nou ja... reserveluitenant ... as je dat ook al jets noemt ! Zo'n vod.'
Dan was er overal zacht gegrinnik en een beduusde luitenant probeerde zich onhoorbaar te verwijderen. Maar er kraakte een plank en iemand
riep : 'Weer zo'n verrekte rat !' En een schoen of een veldfles vloog in de
richting van het geluid, onder een algemeen : `Kssssj ! Kssssj ! Ondier !
Donder je op!'
En daarop de woedende stem van de benarde luitenant : `Kiezen op
mekaar ! Julie moeten slapen; 't is tijd, he ?'
la, pa !' piepte een benauwd kinderstemmetje, en een grove mannenstem daaroverheen : "t Is goddome de luitenant Tuinman ! En ik dacht
dat er een rat rondscharrelde.'
`Zeg! wat heb jij tegen ratten ? Waarom mot jij ratten beledigen ? Ratten zijn heel verstandige dieren !' ruziede in de verte een ander.
`Zwij gen !' brulde de luitenant. "t Is non uit, begrepen! ? Ik gelast state !'
Als dan iemand er nog in slaagde een onvoegzaam geluid te produceren en dat miste zelden, waren ze voor die avond tevreden en kropen
stikkend van het ingehouden lachen onder het dek.
Op een dag had een der oude, getrouwde landstormers de luitenant
Tuinman gevraagd, of hij hem wou noteren voor een nieuwe broek.
En hij had hem laten zien, hoe in de oude overal grote slijtgaten zaten,
die moeilijk nog hersteld konden worden. Met een voornaam gezicht
had de luitenant zijn boekje ingezien en toen bedenkelijk gezegd : le
punten zijn niet van dien aard, dat ik een dergelijke gunst zonder meer
kan toestaan. Als over veertien dagen uit je cijfers blijkt, dat je beter je
best doet, zal ik wel es zien...'
Frank had dit voorval in een humoristische brief van een vader aan
zijn zoontje verwerkt en de krant, waar het in stond, deed ijverig de ron440

de op de compagnie. juist was de korporaal op het bureau om iets aan
de compiescommandant te vragen, toen Tuinman kwam binnenstormen,
zwaaiend met een krant. `Kijk es hier, kapitein ! Dat is een schandaal !
Wat een brutaliteit ! Daar moet een eind aan gemaakt worden !'
Wat is er, meneer Tuinman?'
`Hier! Leest u dat es! Dat slaat op mij ! Dat is van de opleiding hier geschreven !'
De kapitein las het stukje, glimlachte, vroeg : 'En is het waar ?'
Tuinman stotterde van woede : ' Waar ? ja... natuurlijk ... Wat denken
ze wel! Maar dat zullen we ze afleren ! D'r moet onderzocht worden, wie
dat ding geschreven heeft !'
De kapitein wuifde afwerend met de hand. `Merci, meneer Tuinman,'
zei hij. 'In Harderwijk zijn ze ook es aan 't onderzoeken geweest naar die
schrijver ... Voor zover ik weet, is het niemand goed bekomen... Enfin,
daar praten we zo meteen nog wel even over.'
Hij had Frank van Wezel strak aangekeken en die glimlachte voorkomend ... Er werd geen onderzoek ingesteld en de landstormer kreeg diezelfde dag zijn nieuwe broek. En Tuinman keek hem voortaan schichtig
aan, als ze elkaar ontmoetten en de argeloze landstormer hem rustig salueerde.
Halverwege de cursus kwam het schriftelijke vonnis van de krijgsraad
af. Het werd Frank plechtig uitgereikt op het compagniesbureau. Het
was een geweldig uitgebreid document, vele foliovellen vol onleesbaar
juridisch proza, waar de korporaal zich moeizaam een weg door baande
om tot de eindconclusie te komen, dat de veertien dagen provoost hem
werden kwijt gescholden. Het was buitengewoon verheugend, dat te vernemen, en een beetje pijnlijk te bedenken, dat hij ze nochtans had uitgezeten. Maar de erkenning, dat hij ze feitelijk onschuldig had ondergaan,
was alweer een grote genoegdoening. Echter, al had hij dan geen veertien
dagen provoost verdiend, helemaal onschuldig achtte de krijgsraad hem
toch ook weer niet. Hij was weliswaar niet strafbaar, omdat hij een zekere
indruk gemaakt had, maar hij had toch antwoord moeten geven op de
hem door de kolonel gestelde vraag. En derhalve werden de veertien
dagen provoost vervangen door zeven nachten politiekamer. Genadiglijk
werd hieraan toegevoegd, dat deze zeven nachten gerekend werden te zijn
uitgeboet door de veertien dagen provoost. Toen moest Frank wel lachen,
want het viel hem in, dat het lang niet ondenkbaar genoemd rnocht worden naar militaire logica, dat men hem nu nog eens zeven nachten in de
politiekamer zou stoppen. Eigenlijk zou dat een ideaal middel zijn om
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brutale reclamanten een heilzame schrik in te boezemen voor beroepen
op de krijgsraad... Hij amuseerde zich kostelijk met het ondoordringbare
document en de ellenlange redeneringen, waarmee de militaire juristen
aannemelijk trachtten te maken, dat hij tOch insubordinatie had gepleegd.
Het was bijna zielig. En overigens moest hij er nu in berusten, omdat het
Hoog Militair Gerechtshof het hoogste college was en hem dus Been beroep op een nog hoger open stond. En och... het leed was geleden ...
En de nederlaag was tOch zeer duidelijk voor de kolonel... Er was gerechtigheid voor de soldaat — al was het er dan ook een gerechtigheid naar !
In die noordelijke stad mocht Frank van Wezel tot zijn grote vreugde
meewerken aan zo'n glorieuze legerdag', waarbij het yolk tot getuige
geroepen werd van de uitnemende wijze, waarop zijn belastinggeld weggesmeten werd. Het yolk placht daar vertegenwoordigd te zijn door een
tribune vol deftigheid, die onverdeeld geestdriftig juichte en door een
menigte, achter hekken en prikkeldraadversperringen nurks of spottend
toeziend gepeupel, dat scherpe opmerkingen ten beste gaf, hoonlachte
en zich kwaad maakte over de onnozele geldverknoeierij. Deze legerdag zou iets groots worden.
De garnizoenscommandant was een reservekapitein, die in het gewone
leven een grote naam had als declamator. Zijn soldatenborst was zelfs
gesierd met ridderorden, die hij al voordragend verdiend had, hoewel
sommigen meenden, dat hij ze met het bedrijven van andere heldendaden
had verworven. Hij was, uit hoofde van zijn toneelbloed, een geweldig
militair voor het aangezicht des Heren, liep in Napoleonhoudingen rond,
liet zijn geschoolde stem machtig schallen, als er wat te commanderen
viel, kortom voelde zich zeldzaam lekker, speelde met geweldige geestdrift de rol, die de omstandigheden hem hadden toegewezen. En hij organiseerde de legerdag ! Het zou een pracht van een komedie worden!
Op een groot terrein even buiten de stad, zou een spiegelgevecht plaatshebben. Aan de ene zijde waren loopgraven gemaakt : daarin zou een afdeling zitten met geweren en mitrailleurs.
Over het veld heen, van de andere zijde, zouden twee troepen aanvallers komen opzetten: eerst een troep vrijwillige landstormers, die zouden worden teruggeslagen vlak voor de eerste loopgraven en in verwarring wegvluchten. Daarna kwanyuit de andere hoekvan het terrein de onversaagde en onoverwinnelijke opleiding sprongsgewijze in tirailleurlinie
aanzwermen, met mitrailleurs en handgranatenwerpers versterkt en na
een heftig vuurgevecht zou de stelling door deze keurtroepen genomen
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worden. Verder naar achter zou bovendien veldartillerie worden opgesteld, die kanonvuur zou laten horen onder het overwinnend oprukken
der dappere adspirant-officieren. VOOr de loopgraven had de theatrale
garnizoenscommandant een molen van bordpapier laten bouwen. Die
zou onder het kanonvuur gaan roken en dan in mekaar vallen, welk fenomeen bewerkstelligd zou worden door vier corveeers, die binnen in het
bouwsel zaten en met vernuftig aangebrachte touwen het decor-molentje
wrak trokken. En dan zou er ook nog een vliegmachine komen, een legervliegtuig, dat dreigend over het slagveld zou kruisen, ronkend en quasi bommen werpend. Het zou grandioos worden! Van elke afdeling werden manschappen aangewezen, die onder de voorwaartse sprongen moesten sneuvelen, een en ander om het schouwspel de werkelijkheid zo nabij
te doen komen als maar doenlijk was. Vermoedelijk speet het de commandant, dat hij niet hier en daar een schutter kon posteren die met
scherp schoot, een granaatwerper, die met echte granaten smeet. Maar
de burgerlijke teerhartigheid stond dat helaas niet toe. Van de vooroefeningen waren die in het sneuvelen het vermakelijkst. De aangewezenen
repeteerden met vuur en overtuiging en slaagden er ten slotte in te sterven
onder dusdanige kramptrekkingen, kronkelingen en benauwde sprongen,
dat de toeschouwers ervan griezelden, al lachten ze nog zo onbedaarlijk. En dan lagen ze in schilderachtige lijkenhoudingen in het gras en
bewogen niet meer. Het werd "zo huiveringwekkend, dat de commandant gelastte : de lijken zouden zich onzichtbaar opstellen in greppels en
kuilen, het was een te akelig gezicht voor de gevoelvolle dames van de
publieke tribune, wier zenuwen in de eerste plaats ontzien moesten worden en die geen al te ongunstige indruk mochten krijgen van de oorlog.
De aanstaande lijken toonden zich beledigd en verongelijkt. Maar zij
moesten zich onderwerpen. Uit wraak kochten zij toen de corveeers om,
de molen in mekaar te doen storten voor het eerste kanonschot viel...
Het was een dag vol emotie. En verrassingen.
De opleiding was op het terrein gekomen en stond te rusten. Toen
kwam de afdeling van de vrijwillige landstorm en werd te rusten gezet
juist tegenover de opleiding.
Dat was een fatale fout.
Want alles in de soldaat komt in opstand bij het aanschouwen van een
afdeling vrijwillige landstorm. Allereerst kookt hij van verontwaardiging om de onverantwoordelijke stommiteit van de ezels, die vrijwillig
doen waartoe hij noodgedwongen verplicht is en waartegen elk gezond
gevoel in hem zich onophoudelijk verzet. En daarnaast welt een woeden443

de weerzin in hem op bij het schouwspel van deze onsoldateske dilettanten. Dat lijkt misschien onlogisch, maar het is toch een feit : de soldaat
voelt zich beledigd, gekrenkt door de schutterige verschijning van de vrijwilligers. De soldaat is bruin gebrand en verweerd. Zijn uniform is verbleekt en vuil, maar zit gemakkelijk om zijn gewende leden. Zijn uitrusting draagt hij met gemak en zwier. Alles past en sluit en hangt precies
zoals het moet en het gemakkelijkst is. Hij speelt met zijn zwaar geweer.
Hij is getraind, los in zijn bewegingen, onvermoeibaar in exercitie en
mars. Hij rookt, eet ijswafels, drink uit zijn veldfles, praat en spuwt,
vertelt en vloekt onmiskenbaar soldatesk, lacht, spot, schimpt, kankert
soldatesk ... En dan staat daar zo'n troep bleekneuzige stadsslungels,
kantoorbezems, met eigenwijze brilletjes op, in nagelnieuwe, smetteloze
uniformen, waarvan de kragen idioot wijd rond de dunne hals staan, de
te brede borst van de tuniek bobbelt op een mager karkas, het stijve, gele
leerwerk slobbert om schouders en middel, ze weten zich geen raad met
hun geweer en de bajonet slingert stuntelig aan de nieuwe koppel. Puttees willen niet sluiten, kepi's passen niet, het is een walgelijk gezicht!
Een troep onooglijke idioten en zwijnen, erger dan de depotbiggen! Het
is een bespotting van de soldatenwaardigheid en de soldaten zijn woedend,
ze stikken van kwaadheid en afkeer, ze vloeken van nijd en ze spotten onbarmhartig, liefst zouden ze hun geweer bij de loop nemen en dat zootje
bleekscheten tot puin slaan ...
De vrijwillige landstorm werd in alle toonaarden gehoond. Ze kregen
een serie grievende termen naar het hoofd, waarvan ze in hun wildste
fantasieèn nooit hadden kunnen dromen. Ze raakten er eerst van in de
war en toen oyerstuur. Ze voelden hun machteloosheid tegenover die
gebruinde duivels en kregen van louter spijt en schaamte hevige ruzie
onder elkaar. Dat troostte de arme adspirant-officieren een weinig en ijverig hitsten zij de onenigheid aan, tot de officieren tussenbeide moesten
springen om handtastelijkheden te voorkomen.
De intocht van de artillerie, noch de bulderende oefeningen van de
motorrijders vermochten de opleiding tot enige geestdrift te vervoeren.
Zij waren uit de opwindende nabijheid van de vrijwillige landstormers
gebracht en lagen in het gras te roken en te kankeren in afwachting van de
komende veldslag.
Frank praatte met een paar andere kameraads over de oorlog, over de
nood der tijden, over de revolutie in Rusland. Toen mengde de luitenant
Tuinman zich plotseling in het gesprek. lij bent socialist, he ?' vroeg hij
Frank.
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Deze keek hem verwonderd aan, waarop hij antwoordde : Ilc geloof
het wel, luit' ... Mag dat niet ?'
Tuinman zei spij tig : 'Jammer genoeg wel... 1k snap 'et alleen niet...
want het is te stom om alleen te staan!'
Verschillende hoofden kwamen belangstellend omhoog: Tuinman
kraamde wijsheden uit! Het was de moeite waard, daar half voor overeind te komen!
Frank glimlachte toegevend, maar antwoordde niet.
`Nou?' riep Tuinman agressief, `wat heb je daarop te zeggen?'
`Niks, luit' !' zei Frank spottend, `ik ben al verslagen, plat, ik lig munt.'
De luitenant kleurde onder het gegrinnik der naderbij kruipende mannen, belust op een relletje. 'Maar ik kan 'et je bewijzen, man!' kraaide
hij. `Ik kan 'et je voorrekenen, dat je niks meer weet te antwoorden.'
Frank keek hem van het hoofd tot de voeten geringschattend aan.
Toen zei hij koeltjes: `Daar wil ik op een avond wel es met u over praten, luit', as we allebei weer de burgerpet op hebben... Nou is 't me een
beetje te riskant ... voor mij, ziet u?'
Maar Tuinman was veel te begerig om zijn wijsheid te luchten, veel te
zeker van zijn overwinning ook, om het debat te willen uitstellen.
`Smoesjes!' decreteerde hij, 'je durft niet! 1k wil met je praten als man
tegenover man, zonder aan rang te denken!'
`Goed dan,' zei Frank grimmig. 'We mogen allebei zeggen wat we
willen, niewaar ? Begin maar !'
Tuinman kuchte en kwam toen meteen met grote ernst tot zijn verpletterende aanval : `Kijk es hier, man : as we nou de idealen van de socialisten es even letterlijk uitvoeren: we geven ieder evenveel! Wat denk je
dan ? Jij en een ander zouen er zuinig mee omspringen, een derde zou het
gauw verzuipen, een vierde zou 'et verdobbelen of met vrouwen verdoen. En wie zou jouw schoenen en kleren maken ? Wie zou je boeltje
verhuizen? En als er waren, die dat deden, dan moest je ze betalen, niewaar en dan had je om al die redenen binnen korte tijd weer dezelfde
ongelijkheid, waar of niet ?'
Volkomen waar,' beaamde Frank welwillend. Maar meer zei hij niet.
Tuinman keek hem triomfantelijk aan. `Nou?' vroeg hij na een poosje
ongeduldig.
`Wat?' weervroeg Frank met een onschuldig gezicht.
Nou... ik wacht!'
`1k ook!'
`Waarop dan?'
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`Tot je begint over het socialisme te praten.'
Tuinman bleek hevig verbaasd. Rondom werd gegrinnikt en iemand
insinueerde duidelijk hoorbaar : lindexamen tweejarige Him' De luitenant zat naar Frank te kij ken en deze zat naar hem te kijken en Tuinman begreep er nets van. Eindelijk riep hij : 'Maar wat heb je dan te zeggen op wat ik naar voren gebracht heb ?'
Toen viel Frank uit: 'Op die kletspraat heb ik niks te zeggen. We zouen 'et toch niet hebben over kinderachtige veronderstellinkjes, maar over
het socialisme, niewaar ?'
` Maar man ! Ik had het toch over het socialisme ! Ik veronderstelde, dat
het socialisme in praktijk gebracht zou worden !'
`Maar man !' spotte Frank. le had het helemaal niet over socialisme,
alleen over een kwajongensachtig en boosaardig misverstandje, dat vijfentwintig jaar geleden zo hier en daar onder erg achterlijke boerenpummels nog wel es opgeld wou doen.'
Tuinman zat paf. Rondom werd ijverig gesmoesd en gegiecheld. `Dus
je wou zeggen,' begon de luitenant op woedende toon, maar Frank viel
hem op even woedende toon in de rede : 'Ik wou zeggen, dat jij maar es
een paar brochuretjes moet gaan kopen voor pasbeginnenden, want
je weet nog op geen stukken na, waar je 't over hebt en wat je eigenlijk
zit te leuteren.'
Tuinman werd er een beetje wit van. lij ?' vroeg hij toen ongelovig.
`Dud jij jij tegen mij te zeggen ?'
Natuurlijk!' lachte Frank. `Dat doe jij toch tegen mij ook !'
`Maar, verdomme, brutale kerel ! Ik ben officier en jij ...'
`Pardon,' zei de ander rustig, `dat was de afspraak niet. We zouen debatteren als man tegenover man. En als de ene man dan jij zegt, zegt de
andere natuurlijk geen u meer ... dat zou te mal klinken.'
Het gelach rond hen werd luider, hatelijker, dreigender. Tuinman voelde, dat hij te veel gewaagd had. Hij zei nets meer, stond op en liep naar
een paar collega's verderop, wie hij ging vertellen, dat hij daar es even
zo'n stomme socialist een lesje gegeven had, dat ie niet licht vergeten zou.
Kort daarna begon het gevecht. De theater-commandant-regisseur
stond op een verhoging en loste een revolverschot. Dat was het sein voor
de aanval. Daarna hief hij een bordje omhoog met een grote i erop :
nu mocht de vrijwillige landstorm de eerste sprong voorwaarts maken.
Bleek van agitatie holden de vrijwilligers vooruit, struikelden, waren
bang voor elkaars geweren-met-bajonet-op, vormden een kronkelende
in- en uitschuivende harmonika-tirailleurlinie, waar de schimpende en
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lachende opleiding ziek van werd. Geweren begonnen te knetteren, in
de loopgraven hamerden de eerste mitrailleurs. Hoe dichter de landstorm
bij de vijand kwam, hoe meer ze in verwarring raakten. Aileen de aangewezen lijken vielen precies op tijd omver... En toen gebeurde het onzinnige. De vrijwilligers hadden na de laatste sprong voorwaarts moeten
vluchten, maar ze waren zodanig van streek door het helse geratel van
het vuur der losse flodders, dat ze de paar eersten, die zich vergisten en
in hun radeloosheid in de vijandelijke loopgraven sprongen, blindelings
volgden. Dat was een hele verrassing voor de leiding, maar ze zaten er nu
eenmaal in! Een gevecht met de bajonet om ze d'r weer uit te gooien,
leek een beetje gewaagd ... Ze moesten er dus maar blijven en deelnemen
aan de verdediging ... De gemoedelijke Hollandse oorlog ...
Toen kwam de opleiding aan de beurt. Zij moest aanvallen vanuit de andere hoek van het terrein. Als zij halverwege was, zou de artillerie beginnen te vuren. Het werd dus tijd, dat de kartonnen molen ineenstortte ... En dat gebeurde, tot onbeschrijfelijke afschuw en schrik van de
militaire regisseur, tot huilende vreugde van de voorwaarts stormende
aanvallers ... Een paar minuten voor het eerste kanonschot viel stortte de
molen krakend in mekaar. De toeschouwers begrepen er niet veel van.
Maar daar ze al half verdoofd waren door het lawaai van geweer- en
mitrailleurschoten, dachten ze er niet verder over, goedwillig aannemend,
dat molens in zo'n heidens spektakel wel altijd in zwijm zullen vallen...
Halverwege liep luitenant Tuinman, die voor de feestelijke oorlog in
een nagelnieuwe gala-uniform gekleed was, tot over het middel in een
dichtgegroeide moddersloot. Toen werd het gevecht voor de opleiding
eerst tot een waar feest. Alles brulde en gilde van geestdrift en de neervallende gewonden en gesneuvelden schokten nog stuipachtiger dan bij de
repetities, maar ditmaal was het van natuurlijke vreugde...
Het werd een onbeschrijfelijk tumult. Razend geweervuur, gehamer
van de mitrailleurs, de nijdig dreunende slagen van het veldgeschut.
Vlak bij de vijandelijke linies kwamen nu ook de handgranaatwerpers
in actie. Ze gooiden met granaten, die wel niet uit elkaar sloegen, maar
die toch licht geladen waren, een harde klap gaven als ze op de grond
kwamen en dan met een boog weer terugsprongen, de lucht in. Frank
trok gezamenlijk op met een dezer gevaarlijke heerschappen. Dicht voor
de loopgraven lagen een paar lijken van vrijwillige landstormers. `Goof
es een granaatje vlak bij dat lijk,' adviseerde Frank. De soldaat grinnikte
wreedaardig, mikte zorgvuldig ... de granaat met zijn zwierende staart
beschreef een fraaie boog door de lucht en kwam nauwkeurig vlak naast
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'het hoofd van het argeloze lijk terecht... De uitwerking was verrassend:
de gesneuvelde vloog als geelektriseerd schreeuwend en gillend overeind
met uitpuilende ogen en openhangende mond. Toen sprong hij hals over
kop de beschermeride loopgraaf in. Een daverend gelach schalde langs 't
front... En nu hadden de lijken geen leven meer. Een voor een werden
ze door de boosaardige handgranaatwerpers bestookt, tot ze de ' vlucht
namen, scheldend en tierend als bezetenen...
Een ogenblik later waren de loopgraven in het bezit van de aanstormende opleiding, die zich schor schreeuwde van geestdrift ... Het was
een pracht van een vertoning geweest en de redevoeringen van die dag
bralden zonder uitzondering van de onvergelijkelijke geest onder de soldaten van het roemruchte Hollandse leger ...
Maar het vliegtuig was niet verschenen. Het was een militair vliegtuig
en dus onderweg verdwaald of ergens in een noodlariding gestrand...
Er was daar in die noordelijke stad ook een geneeskundige bezienswaardigheid. Dat was de kapitein-dokter van het garnizoen, die ook de opleiding cureerde. Het was een kapitein in donkerblauwe uniform en in
gewone omstandigheden was hij specialist : oogarts. Nu was hij reserveofficier van gezondheid en moest behalve de ogen ook de overige organen
der militairen in goede conditie zien to houden. Er liepen vreemdsoortige
verhalen over zijn geneeskundige prestaties. Verhalen, waaraan Frank
van Wezel niet had willen geloven. Hij was ondanks alle ervaring nog
een beetje naief en een beetje als Thomas : hij moest eerst de dingen zien,
eer hij ze geloofde. Op een morgen, na een slapeloze nacht vol rommelingen in zijn ingewanden en pijn in zijn maag, begafhij zich met een ander van zijn afdeling, die een gezwollen keel had, op ziekenrapport.
De dokter was heel vriendelijk. Wat scheelt eraan, korporaal ?'
Frank vertelde van zijn opstandige en pijnlijke ingewanden. Onderwijl
keek de dokter hem opmerkzaam aan. Na het verhaal vroeg hij : 'Is je bril
goed ?'
Onthutst vroeg Frank zich af, hoe er verband kon bestaan tussen zijn
bril en zijn darmen. Maar hij antwoordde: `Jawel, dokter... Maar de pijn
zit in m'n buik.'
`Worden je ogen gauw vermoeid?'
`Helemaal niet, dokter, maar m'n ingewanden ...'
le bent bijziende, he? Welk nummer hebben je glazen, weet je dat
ook ?'
`Ik meen rechts een en links twee, dokter, maar als u mij toestaat.. ?
448

`Geef die bril es bier.' Hij nam de bril aan, haalde een instrumentje te
voorschijn, mat de sterkte der glazen en knikte.
`Komt uit... Kun je goed schieten met die bril?'
`Best, dokter, maar ik kom ook niet over mijn bril klagen, maar over
mijn buik.'
De dokter keek peinzend voor zich. le moet die bril maar altijd dragen,' ried hij ; toen wendde hij zich tot de hospitaalsoldaat en zei laconiek : 'Wonder°lie. Een dag kwartierziek.'
Tot zijn ontsteltenis kreeg Frank een jeneverglaasje vol wonderolie te
slikken. Hij wou protesteren : wat bliksem ! iemand zonder nader onderzoek maar rustig zo'n portie wonderolie in z'n lijf te gieten!
Maar de dokter was al volijverig met een andere patient bezig en Frank
moest slikken. Hij slikte, amuseerde de omstanders met de uitdrukkingen
van zijn gelaat en verdween kankerend om op de kamer de gevolgen van
deze kuur of te wachten ... Ze bleven niet uit, waren overweldigend en
's avonds ging hij slap en ontzenuwd naar bed: de pijn in zijn buik was
radicaal verdwenen - naar zijn mening met al het andere wat erin gezeten
had...
De kameraad met de pijnlijke keel had dienst doen gekregen. Een ander
had erom gelachen. "t Zal je wel net gaan als mij ,' voorspelde hij. 'Eerst
een tijd lopen en meesjouwen en dan op een dag naar het hospitaal met
een briefje: opnemen ; lijdt sinds veertien dagen aan bronchitis.'
'Nee !' protesteerde Frank, `da's overdreven!'
Maar er waren getuigen genoeg en de keellijder keek benauwd. Toch
hield hij vol, ging elke dag op rapport en kreeg na enkele dagen een
waterverband om z'n hals en een dag kwartierziek onder de wol. Toen
de troep van een mars thuiskwam, liep de patient door de kamer. Z'n
gezicht was rood en gezwollen, z'n ogen stonden wijd en koortsig. Frank
vroeg hoe het met hem ging. Hij wees op z'n keel, beduidde hem, dat hij
veel pijn had, maar praten kon hij niet en het ademhalen viel hem moeilijk. Eten kon hij evenmin en hij kreeg het steeds benauwder. Na het eten
zat hij moeilijk te hijgen op zijn krib.
Frank maakte zich ongerust. 'Klee je aan,' zei hij, 'clan ga ik met je naar
een specialist in de stad. Je bevalt me niks.'
Eerst durfde de zieke niet : hij had kwartierziek, mocht de kazerne niet
verlaten. Maar het stkkend benauwde gevoel nam steeds meer toe en ten
slotte trok hij zijn ON , rjas aan en ging mee. Ze troffen de keelarts thuis en
hij toonde zich bereld bet geval dadelijk te behandelen. Hij keek in de
keel, wees op het w2ttrv-rband en zei: `Stommerd! Wou je je eigen ver449

moorden? Hoe krijg je 't in je hersens daar een waterverband om te doen ?'
`Heeft de dokter in de kazerne voorgeschreven,' vertelde Frank.
`Die oogarts ?' riep de specialist, het verband wegrukkend onder overvloedige krachttermen. 'Die kwakzalver ! Je bent, verdomme, nog net
bijtijds, makker ! Je hebt een abces in je keel, dat lekker ontwikkeld werd
door dat waterverband, fijn uitgebroed... Vannacht zou je waarschijnlijk
gestikt zijn... Zo'n vervloekte ezel! 1k zal er een snee in moeten geven en
dan krijg je van mij een briefje mee voor die moordenaar...'
Een uur later lag de patient dankbaar onder de wol. Hij kon weer vrij
ademhalen en was van zijn stikkende angst voor die Al dichter en dichter
zwellende keel bevrijd. En Franks vertrouwen in de militaire geneeskundige dienst was weer een graadje gezakt. Er vielen harde woorden die
avond en 't was maar goed, dat de kapitein-dokter niet hoorde in welke
liefelijke terminologie er een reeks van onheilen en besmettelijke ziekten
over zijn hoofd werden afgeroepen. En wonder boven wonder : de eigengereide zieke, die heimelijk de kazerne had verlaten om zich door een bevoegde te laten genezen, kreeg niet meer dan vier dagen kwartierarrest ...
De kapitein-dokter kreeg een dagboekblaadje in de krant en voelde zich
nameloos gegriefd : dat had je nou van al je goed doen! Daar sloofde je je
in vaderlandslievende opofferingsgezindheid voor uit ! daar cureerde je
hele soldaten voor, terwijl je eigenlijk alleen verstand had van hun ogen!
Maar ook in deze periode waren er overvloediglijk vreugdevolle momenten. Zo kreeg bijvoorbeeld de soldaat Jaarsma, de onooglijkste vechtjas van de compagnie, de weerbarstige adspirant-officier, al drie jaar in
opleiding, plotseling zijn aanstelling als luitenant-paardenarts. Want
Jaarsma was eigenlijk een vermomde jeugdige veearts. Hij had juist acht
dagen kwartierarrest uitgeboet, omdat hij de luitenant Tuinman zonder
salueren voorbijgegaan was in schemerdonker.
Jaarsma gaf een fuifin grote stijl en in een gloednieuw uniform met twee
sterren op de kraag. Hij was onherkenbaar en alleen zijn vocabulaire verried nog de onbehouwen gemene soldaat. Bij de terugkeer naar de kazerne passeerde aan de overkant van de straat de luitenant Tuinman met een
dame aan zijn arm. En tot zijn ongeluk was hij zozeer in zijn gesprek met
haar verdiept, dat hij de nieuw-aangemaakte eerste luitenant aan de overzij niet zag en zonder groeten zijns weegs ging. De luitenant-paardenarts
vloekte vreugdevol. Plotseling dreunde zijn ruwe stem over het straatrumoer : `Heedaar! Luitenant Tuinman !'
De man van 't eindexamen tweejarige Hs s keek verschrikt en verontwaardigd op. Tot zijn ontsteltenis zag hij een fonkelende eerste luitenant
450

met gouden vangsnoeren en schouderbedekkingen, struikelende over
een lange, blinkende sabel, op zich afkomen. En hij hoorde het fatale
vraagje, dat hijzelf zo vaak en zo vol machtsbewustzijn stelde: Waarom
groet u niet, voor den donder?'
Tuinman was van streek. Het lieve meisje naast hem keek woedend,
maar Jaarsma was onvermurwbaar en Tuinman stond verbluft in de houding. `Ik heb u... eh... niet gezien, luitenant.'
`Smoesjes !' donderde Jaarsma. `Uitvluchten, meneer ! Met zo'n antwoord neemt uzelf ook nooit genoegen. U hebt mij te zien, niewaar ?
Begrepen?'
Hij brulde als een operette-overste en Tuinman keek hem verbijsterd
aan : hij had hem herkend.
la,' foeterde Jaarsma, lijk me maar es goed aan... 'k Heb voor uw
plezier pas acht daagjes het kwajongensappel nagelopen, weet u... 1k
had u 66k moeten zien... leder z'n beurt!'
Hij trok zijn notitieboekje te voorschijn en bralde: 'Hoe is uw naam ?'
En Tuinman, rood tot achter zijn oren, kreeg char midden op straat een
bonnetj e, ten aanschouwe van het aardige meisje, dat haar held plots
met heel andere ogen zag en bijna huilde van woede. Maar am de overkant van de straat stond een troepje aangeschoten adspirant-officieren
en ze rolden tegen elkaar aan van de pret, lachten dat de straat ervan
weergalmde en konden hun plezier niet aan. Toen Jaarsma met een ernstig
gezicht zijn plicht gedaan had, knikte hij voldaan en zei gewichtig : `Ga
nou uw gang maar, luit' en kijk voortaan beter uit je doppen.'
Verslagen liep Tuinman, na een stram saluut verder, naast het meisje
dat zijn arm niet meer wou aannemen ... Misschien had ze verwacht,
dat haar ridder zijn zwaard zou trekken om zijn aangerande waardigheid
bloedig te wreken?
De verheugde kameraden vroegen: lap je 'em d'r bij, Jaarsma ?'
`As ik belazerd was,' oordeelde die. la, ik zal daar voor die aap nog
een rapport gaan zitten schrijven! Laat ie gauw de koors krijgen!'
Maar luitenant Tuinman was het laatste beetje prestige kwijtgeraakt en
overal, waar hij passeerde werd stiekem gegrinnikt en geneuried van:
Hij is met z'n gatje in het jaarsma gevallen,
Falderalderire ! Falderalderire !

Frank had het genoegen zijn oude vijand, de kolonel, weer te zien.
Het geviel, dat Frank het commando kreeg over de eerste sectie en dus

En
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steeds het eerst zijn maatregelen moest nemen bij elk bevel van de cornpagniescommandant. En dat onder de strenge kritische blikken van de
kolonel! En al spoedig gebeurde het onvermijdelijke : hij gaf een bevel
en de kolonel stapte met bliksemende ogen op hem af en schreeuwde :
`Dat deugt niet, korporaal!'
Frank klapte de hielen tegen mekaar en wachtte. Hij dacht na, erkende
de mogelijkheid, datie zich vergist had: wie kon nou die hele paradepoespas onthouen? Maar toch meende hij, dat hij zich toevalligerwijze
niet vergist had deze keer. De kapitein schoot toe, fluisterde de kolonel
iets in het oor. De kapitein knikte tegen hem, maar hij bleef staan en wachtte, hatelijk en wraakzuchtig. Toen keerde de kolonel zich om, sloeg de
hakken tegeneen, salueerde en zei strak : 'Ik heb me vergist, korporaal, ga
maar door.'
Frank apprecieerde die openlijke erkenning en ging tevreden verder.
Maar hij was toch blij, dat hij spoedig afgelost werd en in de troep mocht
staan.
Het werd een helse middag. Sergeants en officieren zweetten water en
bloed, want de kolonel vond alles onvoldoende, beweerde dat ie nog
nooit zo'n zootje minderwaardige sujetten bijeen gezien had en vloekte
daverend. Een der adspiranten, een Indische jongen, bracht hem door zijn
wijze van commanderen tot razernij. Hij schreeuwde bijvdorbeeld: `Aan
de schouderr ! chwh !'
Verstijfd van schrik vroeg de kolonel luid : `Wat zegt die idioot daar ?'
En naar de adspirant : `Wat is dat voor een vreemdsoortig commando,
he, korporaal?'
Aan de schouder geweer, kolonel!'
Nou, zeg dat dan behoorlijk! Laat dat geweer afzetten.'
`Zet af! chwh!'
De kolonel schuimbekte van woede. Wat is dat ? Chwh ! Chwh ! Je
lijkt, god hoog en laag, wel een Hottentot, kerel! Kan je niet-behoorlijk
geweer zeggen ?'
De korporaal bleef onverstoorbaar : kolonel... maar dat is zo
mijn manier van commanderen... Iedereen heeft zo zijn eigen manier,
niewaar ? Sergeant de Bruin zingt bijvoorbeeld: "Op de plahahaaats...
chhhust!" Hij zong het volkomen in de toon na. De sectie lachte zachtjes.
De kolonel stond verstomd. Hij beet op zijn knevel, stampte met zijn
sabel op de grond, snauwde dan : laat het geweer aan de schouder hangen !'
En de korporaal commandeerde met een onschuldig gezicht: `Aan de
schouderr chwh !'
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Toen beende de kolonel haastig weg naar een andere sectie, vrezend
een beroerte te krijgen, als ie nog langer bij dat ongare stuk gekkenhuis bleef staan luisteren. En de hele sectie zwaaide met 'n rooie kop
het geweer aan de schouder, bijna stikkend van ingehouden lachen. De
korporaal had niet gezien, dat de kolonel wegliep en zei triomfantelijk
over zijn schouder : `Ziet u wel, kolonel, hoe goed ze 't verstaan ?' En
toen hij zag, dat hij zijn betuttelaar op de vlucht gedreven had, lachte hij
en zei voldaan : `Daar heb ik acht nachies voor over!'
En hij kreeg ze eerlijk uitgemeten ook!
Het was deze zelfde korporaal, die op het examen de kapitein tot wanhoop bracht. Hij zat als wachtcommandant in een bosrand en moest allerlei maatregelen nemen naar aanleiding van veronderstelde gevaren. Het
ging niet al te vlot en hij raakte daar volstrekt niet van onder de indruk.
Op een gegeven ogenblik schreeuwde de kapitein : `Daar komt een afdeling militaire wielrijders over de weg op ons af!'
' Waar ?' vroeg de korporaal verbaasd.
`Daar op die weg ! Veronderstelde wielrijders natuurlijk !'
`0 !' zei de examinandus, wie een licht opging. `Zijn 'et vijandelijke
wielrijders, kapitein ?'
Natuurlijk!' snauwde die, woedend.
Nou, ja,' pleitte de korporaal, die tijd wou winnen, `dat mot ik toch
weten ! U kon me d'r wel in laten vliegen.'
Nou, wat doe je, korporaal? De tijd dringt.'
`Wel,' zei de korporaal toen, 'clan laat ik die wagen met melkflessen
daar op de weg omgooien... rijen ze allemaal d'r banden kapot en dan
schieten we ze neer !'
`Wagen met melkflessen ?' vroeg de kapitein verbaasd. `Ik zie helemaal
geen wagen met melkflessen.'
Nou, wat zou dat ?' informeerde de loze examinandus. `Ik zie toch ook
helemaal geen vijandelijke wielrijders!'
De hele wacht schoot in een schaterlach, maar de kapitein had geen gevoel voor humor en gaf deze fine strateeg onvoldoende voor zijn velddienst. Waardoor de kandidaat voor de zoveelste maal zakte...
Frank deed een slap examen, verwachtte zeker tot de gestraalden te
behoren en was danig verbaasd te vernemen, dat hij als nummer vier geslaagd was. Meesmuilend meenden de kameraden, dat ze hem hier zo
gauw mogelijk wouen lozen en dat ie z'n eigenlijke examen in de krant
gedaan had. Door zijn gunstig nummer had hij het voorrecht te mogen
vragen bij welk regiment hij geplaatst wou worden voor praktische dienst
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in het veldleger. Hij vroeg een afdeling, die in Amsterdam resideerde en
ging vrolijk met acht dagen verlof naar huis, de gouden chevrons op de
mouwen, weer een trapje hoger op de militaire ladder.
`As je zo doorgaat, word je nog generaal!' hoonde zijn vrouw.
Maar ze was dolblij, dat Frank weer in Amsterdam zou geplaatst worden, weer thuis zou eten en slapen, misschien wel tot het eind van de mobilisatie, als hij erin slaagde, vrijgesteld te worden van verdere opleiding.
Toen Frank terugreisde, was de lucht vol geruchten over een vreemde,
geheimzinnige ziekte, die plotseling in het leger was uitgebroken. Alle
verlofgangers waren er vol van. Ze noemden het Spaanse griep. Het viel
je zo pardoes op je lijf soms en de mannen zakten gewoon in het gelid
in mekaar, zo gezond, zo doodziek ... Maar 't was niet erg gevaarlijk.
De meesten waren na een dag of wat weer overeind. Sommigen lagen
langer, kregen er longontsteking bij, maar de sterfgevallen waren zeldzaam. In Franks garnizoen heerste de griep in voile kracht. Van de dertig
man op zijn kamer lagen er zevenentwintig ziek, bijeengeperst in een benauwd stinkend, geimproviseerd ziekenzaaltje : de hospitalen lagen tot de
nok vol. Van de tien verlofgangers lagen er twee dagen later negen
zwaar aangetast te bed. Frank was de enige, die nog vrij bleef.
Maar zondagsmiddags, toen hij met een vriend biljart speelde, begon
een zware hoofdpijn in z'n slapen te bonzen en een vreemde vermoeienis
maakte zijn benen loom. Al spoedig kon hij bijna niet meer rond het biljart lopen en mismoedig zei hij : `Ik geloof, dat ik ook negen de vlakte
ga... Laten we maar gaan zitten, want ik kan niet meer spelen.'
Ze gingen buiten aan een tafeltje zitten. Medelijdend keek de vriend
hem aan, en zei tactvol : `Je ziet er uit als een vuil hemd... Je hebt 'et vast
te pakken!'
`Hou je snuit maar dicht !' snauwde Frank nijdig. `Dat voel ik zelf wel !'
En balorig bestelde hij een glas ouwe klare: het sprookje ging rond, dat je
de griep het beste met alcohol kon bestrijden.
De gedachte, dat hij misschien vanavond al in dat wanhopig overvulde, benauwd-hete, stinkende ziekenzaaltje zou liggen, maakte hem woedend, en hij goot de jenever als een volleerde drinker naar binnen. Het
liep als vuur naar zijn maag en hij rilde. Maar dapper commandeerde hij :
`Maak dat glas nog es vol!'
Hij knapte inderdaad een beetje op. En toen hij aan zijn vierde borrel
was, keek hij de wereld alweer veel hoopvoller aan. Toen kwamen er
een paar collega's aan hun tafeltje bij zitten, die al een hele poos bezig
waren de griep schrik aan te jagen door alcoholische medicijn en zij wer454

den aanstonds geestdriftige bondgenoten in de fanatieke strijd tegen de
gevreesde ziekte. Ze vonden het een prettige oorlog en voerden hem
energiek. Wat later walgden ze bij de gedachte aan het ruw toebereide
eten in de kazerne en ze besloten gezamenlijk naar een restaurant te gaan
en daar te middagmalen Tegen het avondappel kwamen ze met een
rijtuig in de kazerne, vergenoegd, zingend, vol levenslust, wat slap in de
benen, maar dat kwam volstrekt niet door die verdomde griep, in geen
geval! En dadelijk na het avondappel knepen ze stiekem uit en zetten in
de stad hun veldtocht tegen de griepige vijand onverdroten voort
Toen ze tegen enen de kazerne weer binnenzeilden, rolden ze als meelmuizen tegen elkaar aan, spraken een geheimzinnige taal, die geen mens
buiten hen verstond en voelden zich bereid voor elkaar door alle vuren
te gaan ... Want er was toch maar niks op de wereld, dat ging boven de
broederschap
En toen 's morgens om vijf uur de reveille schalde, stapte Frank volkomen fris nit z'n krib, stomverbaasd, dat hij geen geweldige kater had
en niemand wist er een andere verklaring voor dan deze : de bacillen hadden zich aan de alcohol de dood gezopen en daarom had hij er geen spoor
van hinder van. En ieder nam zich voor, zodra hij maar iets van de griep
voelde, aanstonds een enorme serie natte griepbonbons te gaan verschalken om ook zo fris en blakend van gezondheid wakker te worden
Frank beleefde het, dat hij 's avonds met een vriend in een cafe een kop
koffie dronk en er drie jongemannen van de opleiding binnenkwamen,
die in een keer twaalf bittertjes voor hun drieen bestelden om des te spoediger over de crisis heen te komen. Het waren duizelige dagen!
Frank van Wezel werd als sergeant geplaatst bij een heel ander onderdeel
dan hij gevraagd had. Hij protesteerde in scherpe bewoordingen. Hij was
nota bene geslaagd als nummer vier en daaraan ontleende hij toch het
voorrecht een onderdeel te mogen uitzoeken waarbij hij dienen wou ?!
De compagniescommandant beaamde dat volkomen. Maar de sergeant
had immers van dat recht gebruik mogen maken! Hij had toch zijn onderdeel zelf gekozen!
`Jawel,' antwoordde Frank, ondanks alle bonte ervaringen toch nog
wat verbaasd. 'Maar nou word ik heel ergens anders geplaatst.'
De kapitein haalde de schouders op. `Dat is weer wat anders,' onderwees hij. hebt het recht te zeggen waar je graag dient, maar de legerleiding heeft daarentegen het recht, je ergens anders te plaatsen.'
De humor van dergelijke militaire subtiliteiten ontging Frank van We455

zel niet. En dus slikte hij zijn teleurstelling weg, herinnerde zich, dat hij
hier niet redelijk mocht redeneren en glimlachte. '0 juist,' zei hij begrijpend. 'Nu is het rnij duidelijk. Neem me niet kwalijk, kapitein. 1k had een
ogenblik gedacht, dat het recht van aanvraag ook het recht van plaatsing
insloot. Maar dat is natuurlijk weer heel wat anders, dat zie ik nu wel in.'
`Mooi,' riep de kapitein tevreden. 'Is er nog iets dat je weten wou?'
`Nee, kapitein, dank u.'
`Dan wens ik je veel genoegen in je drie maanden veldlegerdienst en
succes op de vaandrigscursus daarna. Goeie reis, sergeant!'
Goeie reis ! Daar ging hij weer. Gepakt en gezakt, met koffer en kist,
naar een stadje ergens in weer een andere uithoek van het land ... Goeie
reis ! Het leek wel, of de militaire dienst uit niets anders bestond dan uit
een onafgebroken reeks verhuizingen... Drie maanden naar het veldleger ... Dan de vaandrigscursus ? En hij was gezakt voor het reservekaderexamen ! Moest ie zeker maar weer es overdoen ? Maar ze zouen
toch knap zijn, as ze 'm daarvoor konden laten slagen ! En weer hobbelde
Frank van Wezel in een boemelende mobilisatietrein het halve land door
naar zijn nieuwe standplaats ... En hij merkte verdrietig, dat het reizende
soldatenvolk wantrouwig naar de gouden chevrons op zijn mouwen
keek, onverschillig groette en hem niet zoals tot nu toe zonder overleg
toeliet in de vertrouwelijkheid van hun gesprekken... Hij begon al meer
en meer weg te groeien van de gewone soldaat en die was toch de enige,
waar hij in het leger van houen kon!
VIII / HET VELDLEGER IN DE STAD
Het was een stadje in het hart van Holland, waar Frank van Wezel zijn
regiment vond. Het regiment behoorde theoretisch tot het veldleger,
maar praktisch deed het niet meer dan garnizoensdienst, afgewisseld met
wat oefeningen in de omtrek om het lenig te houden ten gebruike van
een eventuele dienst te velde.
Frank vond de griep, die in het noorden al bijna was uitgewoed, breeduit over zijn nieuwe standplaats liggen. De grote kamer, waar hij logies
vond, bevatte een kleine dertig kribben van onderofficieren, maar er
waren er nog maar vijf van beslapen. De rest van het korps lag bibberend
en beroerd in hospitalen en ziekenzaaltjes en vervloekte, zover de zwakke
krachten dat toelieten, het leven in 't algemeen en het militaire leven in
't bijzonder.
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Het was een enigszins grappige toestand. Het zou logisch geweest zijn
alle diensten maar voorlopig stop te zetten en de mannen, die nog of
alweer gezond waren, zo'n beetje door de kwakkelperiode heen te helpen. Het was dus logisch, dat er `gewoon' dienst gedaan moest worden.
Een paar dagen na zijn aankomst bleek Frank 's morgens de enige onderofficier, die geen wacht had en bij de troep verscheen. De troep bestond uit
vier man, een korporaal en een hoornblazer. Alles was ziek, officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten. De compagniescommandant kwam
bevend, met knikkende knieen rapport innemen : over een uur zou hij
ook met hoge koorts te bed liggen. Frank presenteerde 'de compagnie'.
`D'r staat velddienst op het rooster, kapitein lk kan de mensen zeker
wel laten inrukken ?'
De commandant, ondanks zijn grieperige staat, ontstelde over zoveel
baldadige lichtzinnigheid. `Waarom ?' vroeg hij verbaasd. 'Ben je een
haartje bedonderd, sergeant ? De compagnie heeft velddienst : je rukt met
de compagnie uit om velddienst te doen.'
Hij ijlt nou al, dacht Frank, maar hij zei niets, salueerde en keerde terug
tot de compagnie, die hij in zijn eentje moest commanderen en in gevechtsoefeningen wikkelen.
De kapitein wankelde weg en met daverende stern commandeerde
Frank : 'Met vieren rechts uit de flank ... mars!'
Lachend zwenkte 'de troep' de straat uit.
`Blaas de vierde mars !' commandeerde de sergeant.
`Dat mag niet, sergeant !' waarschuwde de hoornblazer. 'Aileen as-t-er
een of 'cier bij is.'
`Ben ik de compiescommandant of niet ?' vroeg Frank eerzuchtig.
`Blaas de vierde mars!'
En daar liep de compagnie, alles en alles zeven man sterk, en marcheerde met klinken.de stappen, schetterende muziek voorop. Het klonk vreemd
in de straten van het stille stadje, die door de heersende epidemie stiller
waren dan ooit, en bleke gezichten keken van achter de gordijnen naar de
danig gedunde gelederen van het voorbijtrekkende leger. Een ogenblik
kreeg Frank een lugubere indruk, alsof hij liep door een met pest geteisterde stad ... en zij maakten lawaaiig muziek om hun angst te verdoven.
Maar dat was maar even... Want de werkelijkheid was niet zo tragisch.
Dat griepepidemietje was eigenlijk bijna humoristisch een strovuurtje.
Het liep snel rond, maar doofde spoedig uit en schade deed het niet noemenswaard. Met een dag ofacht was je weer op-de been, wat suf, wat slap,
maar dat sleet algauw ook weer uit
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Buiten de stad zocht de compagnie dekking in een schaduwrijk bosje
en ging daar voor de rest van de dag in bivak. Ze hadden brood en
koffie mee en verluierden zalig de warme zomerdag zoals alleen een
soldaat dat kan. Niemand anders is in staat zo lang en zo hardnekkig op
z'n rug te liggen, sigaretjes te roken, zuurtjes te zuigen, diepe zuchten van
welbehagen te lozen en zich niet te vervelen. Want deze luie rust, die voor
ieder ander tergend vervelend zou zijn, is voor de soldaat een werkzaam
iets: hij trekt de lijn en dat is een bezigheid als iedere andere, prettiger
dan iedere andere, de enige, waaraan hij zich met passie en heilige overtuiging geven kan.
Tegen etenstijd kwamen ze moe geluierd thuis. Ze smeten hun uitrusting af, rekten zich behaaglijk, gingen nog vijf minuten op hun wolletje
liggen om wat bij te komen van de zware velddienst en haalden dan hun
eetgerei voor de dag. Maar het eindigde in een concert van wanhopige
vloeken en godslasteringen : de kok had ook de griep gekregen en de
compagnie moest middagmalen met kuch, boter en een stukje uitgedroogde kaas... En toen eerst beseften ze, welk een ramp met de Spaanse
griep over hun hoofden gekomen was...
Het waren zonderlinge, onwezenlijke dagen. Een spookachtig leven
sleepte zich voort in al die grote, hone lokalen, waar zo weinig mensen
zich in bewogen. Maar spoedig kwamen de zieken weer opdagen, langzaam vulden de gaten in de gelederen zich en allengs hernam de dienst
zijn gewone gang.
Toen de compagnie weer zowat compleet was, werd de sergeant Van
Wezel op een morgen bij de compagniescommandant ontboden.
`Sergeant Van Wezel,' vertelde de kapitein, `ik heb nieuws voor je.
Sergeant Hiemstra zwaait af. Nou moet jij zijn plaats innemen. Jij wordt
dus sergeant in de stormsectie.'
Franks gezicht werd een grote demonstratie van schrik en afgrijzen.
`Ik ?' vroeg hij met stokkende adem. 'In de stormsectie ? Dat meent u
toch niet ?'
lawel, natuurlijk. Je bent vlug en je hebt uithoudingsvermogen. Bovendien ben je ontwikkeld. Zulke mensen oordeel ik uiterst geschikt
voor deze speciale dienst.'
`Maar kapitein, daar moeten toch extra sterke kerels in, die zich vrijwillig melden, een strenge selectie moet worden toegepast, en ...'
laja, die legerorders kennen we allemaal, maar ik vond jou extra geschikt. Ga maar naar de rustkamer en laat je een stalen helm, een dolk

en een extra-broodzak voor handgranaten geven.'
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`Maar, kapitein ...'
`Dank je... Afmars !'
Verbijsterd stapte Frank het bureau af... Dat was een mooie boel!
Daar was hij gebombardeerd tot modelsoldaat, commandant in de
stormsectie ! Sergeant van de bloedploeg ! Eenmaal buiten schaterde hij
het plotseling uit ... Wat een grap ! Hij, de hater van alles wat naar geweld en bloedvergieten rook, de fanatieke zoeker naar verlof en lijntjes,
de weerbarstige adspirant-officier, de beruchte onruststoker, de schrijver
van het 'de krijgstucht ten zeerste ondermijnende' dagboek ... hij werd
geplaatst aan het hoofd van de schrikkelijkste gevechtseenheid, de wildste
krijgslieden, de verwoedste vechtersbazen, bestemd om alles kort en
klein te rammen, de weg te banen met onweerstaanbaar geweld, voor de
achteraan sjokkende, tammere, gewone troep ... De stormsectie, de
bloedploeg! Deze gevaarlijke wildemannen, hijgend van bloeddorst, zou
hij met zijn voorbeeld tot nog groter, hartstochtelijker bezetenheid moeten aanvuren. Hij zou met hen, zwaargewapend, over loopgraven van
twee en een halve meter moeten springen om de vijanden in de tweede
loopgraafte overrompelen... Hij zou een ware tijger moeten verbeelden,
een koningstijger, grimmig en vurig, een aanvoerder van tijgers en leeuwen ! Het was eenvoudig om je dood te lachen ! Zou je niet zweren, dat
in dit wereldje bier alles zo werd uitgezocht, dat het niet onzinniger kon!
Iedere dag, die je er Langer in verkeerde, openbaarde je dat aiweer duidelijker! Frank van Wezel in de bloedploeg ! Het was te vermakelijk!
Compleet het lam-in de wolfshuid! Enfin, dat zou ook wel weer door te
komen zijn... Ze zouen trouwens gauw genoeg in de gaten hebben, dat
deze weinig reusachtige, rustige, spotachtige schoolxneester niet geschikt
was voor geweldenaar, krachtpatser, elite-soldaat en wat dies meer zij ...
Toen hij van de rustkamer kwam met zijn zware stalen helm, zijn broodzak voor handgranaten en zijn vervaarlijke dolk, werd hij verwelkomd
door de luitenant Vaals, die de stormsectie commandeerde en de sergeant
Peters, die met hem het ondercommando te voeren had. Vaals was eigenlijk een wiskundig student en Peters een eerzaam bankwerker. En beiden
waren ze de gemoedelijkheid zelf en wekten geenszins de indruk, dat ze
opvallend vechtlustig, moordzuchtig en bloedgierig waren. Ze lachten
om Franks verbouwereerdheid. Hij hoefde het heus niet zo tragisch op te
vatten, dat deden zij ook niet. En er waren allerlei voordeeltjes aan verbonden. Aparte dienst, waaronder veel 'atletiek', apart logies, op een
ruime kamer met Peters en de menagemeester, geen wachtcommandant
spelen, tenminste als de griep een beetje was uitgeziekt en al zulke dingen
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meer. Frank fleurde er helemaal van op : die bloedploeg scheen een ideaal
onderdeel te zijn ! Diezelfde dag betrok Frank zijn nieuwe kamer en toen
ze 's avonds met z'n drieen zaten te petoeten onder het genot van een goed
besmeerde boterham met een smakelijk stukje vlees, door de goede
zorgen van de menagemeester gereserveerd, raakte hij ervan overtuigd,
dat hij als het ware geknipt was om te dienen in de stormsectie. En daar
hij meer dan een gulden aan z'n collega's verloor, waren die dat gloeiend
met hem eens ...
De mannen van de stormsectie behoorden meest tot oudere lichtingen
en Frank hervond onder hen de geest van zijn onvergetelijke Brabants
regiment. De luitenant Vaals herinnerde hem levendig aan Ploos, dat
onverschillige en roekeloze stuk reserveofficier, en Peters was een kopie
van de volkomen vermilitariseerde ouwe sergeant van zijn vroegere
sectie. Peters dacht in militaire termen, bouwde in zijn geest alles tot militaire structuur om. Als hij de sectie uitveterde en de mannen hem quasiverontwaardigd aankeken, omdat hij niemand persoonlijk de gegispte
fout kon bewijzen, zei hij smalend: Nou, jullie hoeve niet zukke sekretenposzegels te trekken ! Wie de schoen past - die hangt 'em maar onder
z'n kastje !'
Alles klonk uit zijn mond even ruw en geweldig. Hij leerde Frank dat
je met die ongekookte zwijnen van de sectie tactvol moest omgaan, leven
en laten leven en vooral niet vergeten de invloed van een prijzend
woord : 'As-t-er een per ongeluk es wat goed doet, steek 'em dan een
pluim in z'n reet ...'
Frank schaterde bijwijlen in een adem door, als Peters goed op dreef
was en een redevoering, die van begin tot eind vonkte van originaliteit,
bont was van schilderachtige termen, prachtig gevonden, al waren ze dan
ook minder geschikt voor de salon of zelfs maar de huiskamer.
En de verhoudingen bij de stormsectie waren buitengewoon gemoedelijk. Luitenant Vaals was van mening, dat mannen, die zo'n gevaarlijk en
bloedig heldendom hadden te beoefenen, in grote kameraadschap met
elkaar moesten omgaan, elkaar in alles moesten kunnen vertreuwen. Zodra hij op het atletiekterrein z'n tuniek had uitgegooid, was er geen sprake
meer van afstand. Ze werkten plezierig en vol toewijding, omdat dit werk
een spel was, een wedstrijd in lichaamskracht, behendigheid en uithoudingsvermogen en de soldaten waren niet minder kernachtig in hun
bemerkingen tegen de sergeants of de luitenant dan deze tegen hen.
Speerwerpen, kogelstoten, hoog- en verspringen, discuswerpen, hardlopen, worstelen, gymn.astiek ... een voortdurende wedstrijd.
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Frank vond, dat hij nog nooit zó zuiver fysiek, zó uitsluitend dierlijk
geleefd had. Zelfs de gewone dienst was niet zó absoluut lichamelijk.
Maar hij had er geen bezwaar tegen. Hij sjouwde vrolijk mee, oefende
zich met woedende overgave, omdat hij bijna in alles de minste was onder deze geharde en getrainde sportkerels en hij genoot, toen hij van dag
tot dag de speer uit zijn hand Al verder zag vliegen, toen zijn snelheid in
de wedloop Al groter werd, zijn sprong al ruimer en hoger. En de afmatting der eerste dagen was geen onaangenaam gevoel, de stijileid in
zijn spieren na de ongewone oefeningen bewees hem, dat er nog onvoldoend gebruikt materiaal aan zijn korpus was. Het werd zijn woedende
eerzucht niet de minste onder deze kerels te zijn en hij had doorzettingsvermogen genoeg om in verschillende takken van sport onder de besten
mee te kunnen op den duur. Met bajonetvechten was hij door zijn vlugheid spoedig een der eersten en hij kon de nederlaag bij zwaardere sport
lachend dragen.
Het was een ruwe, vrolijke troep, die stevig aan elkaar hing en uit grote
hoogte neerkeek op de gewone secties, vol verachtelijke strontbiggen, die
amper goed genoeg waren om beschimpt en bedreigd te worden. Als er
een in de stormsectie verzeild raakte, werd hij onvermijdelijk toegesproken met `vergissing'.
`Daar hejje weer zo'n vergissing !'
'Hee ! vergissing, wat mot je hier ? Snuit je neus en donder op!'
De `vergissing' voelde zich altijd een beetje onveilig, poogde gemoedelijk en collegiaal te doen, maar pakte z'n biezen als de toon wat al te
ongeduldig werd: die rotkerels van de stormsectie konden je zo ongegeneerd buiten kwakken...
Frank vroeg nieuwsgierig : `Wat is dat toch met jullie ? Waarom noem
je die kerels vergissingen?'
De mannen keken hem achterdochtig aan : wou ie hen d'r tussen
nemen met z'n onnozel bakkes ? Maar hij hield vol dat hij het niet begreep. Toen zei Kees, de hoornblazer, met z'n grove stem : `Godvergeme, snap je dat nog niet ? D'r is een vergissing geweest in 'et kraambed ... Ze hebben 'et kind weggegooid en de nageboorte in de wieg gelegd... Dat zie je toch zo!'
Frank stond wat onthutst en de hoornblazer lachte hem uit. Toen
schoot hij ook in een lack. Een vergissing! Hoe kwam iemand op het
uitgezocht krankzinnige idee ?
En zoals in alle goed geordende groepssamenlevinkjes, bestond ook
hier een vorm van ontgroenen. Ze hadden met de nieuwe sergeant eerst
461

es even de kat uit de boom gekeken, maar toen hij wel een geschikte
orang bleek, moest hij ook zijn tol betalen. Opvallend delicaat waren de
plagerijen niet. 's Avondsyiel hij door zijn krib, omdat het ijzeren onderstel gekeerd was. 's Morgens stonden er beduidende plasjes in zijn schoenen, en in zijn eetketel vond hij drie dooie muizen. Z'n ransel was ondraaglijk zwaar en bevatte bij onderzoek een stevig gebouwde straatkei.
Maar hij verdroeg de streken met een glimlach, hoorde zonder boos uit
te vallen het ingehouden gegrinnik van de plaaggeesten. En zon op
wraak ... Toen moest hij invallen als sergeant van de week. En bij het
doorkijken van de lijst met avondpermissies voelde hij, dat zijn uur gekomen was ...
Een soldaat, die later wil uitblijven dan de tijd van het avondappel,
moet daarvoor permissie vragen, en die wordt slechts aan een bepaald
percentage toegestaan. Praktisch was van avondpermissie bij dit veldlegeronderdeel geen sprake. Iedereen bleef uit, zolang hij wou. Maar voor
de vorm werd er toch een avondpermissielijst aangelegd en achter de
namen vulde de wachtcommandant naar eigen fantasie de uren van binnenkomen in. Zo was alles reglementair in orde en geen sterveling had
er hinder van. Het was een van de vele manieren, waarin men het in
dienst met z'n geweten op een ak koordje gooide. Maar die avond gebeurde er iets zonderlings. Om tien uur gelastte de sergeant van de week
aan de post voor 't geweer de deur te sluiten en alle binnenkomende soldaten in het wachtlokaal voor hem te geleiden.
`Wat mot dat ?' vroeg de schildwacht wantrouwig.
`Gaat je geen donder aan,' oordeelde Frank grimmig. le doet maar
wat je opgedragen wordt.'
En hij ging naar binnen, de soldaat onthutst achterlatend. Een half
uurtje later begon de komedie. Drie soldaten, verbaasd en ongerust,
werden het wachtlokaal binnengevoerd voor de tafel, waaraan de sergeant van de week met de wachtcommandant een zwaar militair gesprek
voerde. Frank had zijn avondpermissielijst voor zich liggen en nog een
groot stuk `modelpapier'. Hij groette verdacht vriendelijk: `Goeienavond,
mannen ... Plezierig uit geweest?'
`Wat motte we hier komme doen ?' vroeg een der slachtoffers achterdochtig.
`Even je melden, niewaar ... Je komt toch na 't avondappel binnen ?'
`Melden ? Wat melden ?' De toon klonk vertoornd en dreigend, maar
de sergeant bleef onverstoorbaar vriendelijk.
Voor de avondpermissielijst. Hoe zijn jullie namen?'
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Verbouwereerd keken de mannen elkaar en dan de sergeant aan.
`Korn,' deed deze ongeduldig, `schiet een beetje op, he! 'k Heb goddorie geen tijd tot de andere week. Hoe heten jullie ?' Aarzelend werden
de namen genoemd. Frank gleed met de punt van zijn vulpen langs de
lijst, vond de namen niet, schreef ze keurig netjes op zijn vel modelpapier, alles onder onheilspellend stilzwijgen. De soldaten keken verbijsterd
toe. Dan barstte er een uit : `Waarom schrijft u die namen op?'
Frank deed verbaasd. 'Maar man ! 't Is ruim een half uur na 't avondappel. En jullie hebben geen avondpermissie! Ik moet toch weten wie
d'r wel en wie d'r niet op tijd binnengekomen is.'
`Maar dat gebeurt hier nooit, sergeant ! Dat doet geen mens!'
`Ik ben geen mens,' deelde Frank onverbiddelijk mee. `Ik ben een
sergeant van de week. En doe me nou een plezier en verdwijn uit mijn
aanschijn. Ga naar de kamer en begeef je met bekwame spoed onder
de wol.'
Worre me dan gerapporteerd?'
`Afmars !' snauwde Frank met een bevelend handgebaar, dat geen
kolonel hem verbeterd zou hebben.
Woedend, verward, pruttelend en zachtjes vloekend schuifelden de
drie betrapten het wachtlokaal uit. In de gang luchtten ze hun hart wat
onstuimiger, dan stierven hun stemmen langzaam weg in de richting
van de chambree... En de post voor 't geweer bracht nieuwe verwonderde laatkomers, die op dezelfde wijze getrakteerd werden.
Ze reageerden zeer verschillend. Sommigen vloekten brutaal, anderen
begonnen te betogen dat dat geen werk was : ineens met een nieuwe
regel te begonnen zonder eerst fesoendelijk te waarschouwen, nog anderen smeekten het voor deze keer door de vingers te zien: ze moesten
morgen na de dienst met verlof en as ze nou een bonnetje kregen, was
'et verlof naar de sodeju...
Maar de sergeant van de week bleef onwrikbaar, noteerde de namen
van de onregelmatige uitblijvers, antwoordde tergend vriendelijk op al
de protesten en al de smeekbeden, dat hij het niet helpen kon, dat hij ook
Onze-Lieve-Heer niet was, dat hij de reglementen niet gemaakt had, dat
ze hun dienst al hug kenden en dus op eigen verantwoording buiten de
lijntjes gingen... hij moest z'n plicht doen, en daarmee uit...
Dan riepen ze de sergeant van de wacht tot getuige, dat 'et hier nooit
zo gegaan was, maar die was in het komplot, haalde de schouders op en
besloot, dat niemand de sergeant Van Wezel ten slotte een verwijt kon
maken als ie model z'n dienst deed. Het woord 'model' werkte op de
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soldaten als de rooie lap op een stier en ze gingen over tot sarcasme. Maar
Frank gelastte met ijskoude stem stilte en zei toen: `Jullie zijn lieve jongens, hoor. Maar op mijn verantwoording 's avonds blijven boernelen
As-t-er contra-appel gehouen wordt, vlieg ik er voor
dat zal niet
jullie plezier in. Merci.'
`Maar d'r wordt hier nooit contra-appel gehouden!' riepen ze wanhopig in koor.
`Mks mee te maken. Dienst is dienst.' En de wreedaardige vulpen noteerde de namen en tijd van binnenkomst.
Rond middernacht was de hele stormsectie binnen. De tijd was voorbijgevlogen. Het was een pracht van een klucht geweest en de beide
onderofficieren hadden zich inwendig een halve beroerte gelachen.
`En nou gaan we es een ronde over de kamer doen,' grinnikte Frank.
`Ze knorren natuurlijk nog geen een van alien. Je zal ze horen koeren !'
Gezamenlijk stapte ze de gang in. Achter de gesloten deur van de kamer
rumoerde een vaag geroezemoes van gepraat, waar of en toe luide kreten
bovenuit sloegen.
` floor de leeuwen es brullen !' schaterde de wachtcommandant.
` Nog even ze voeren, ' zei Frank en de deur openrukkend, stapte hij met
een streng gezicht de kamer op.
`Wat is dat hier ?' schreeuwde hij autoritair. `Wat is dat voor een manier ? Waarom liggen jullie niet onder de wol ?' Overal stonden in het
schamele licht van de kleine nachtlampjes groepjes soldaten, half of geheel
ontkleed en betoogden met grote gebaren en niet minder grote woorden.
Ze vloekten in alle toonaarden en verwensten die- ellendelaar van een
sergeant in de meest schilderachtige termen van de sappige soldatentaal.
De jongsten met hun schelle stemmen overschreeuwden ieder ander en
putten zich uit in geweldige bedreigingeri, zich veilig voelend in de kring
der kameraden, ver van de treiterende machtswellusteling, die een lawine
van straffen over de sectie zou doen uitstorten. De koorts zou ie krijgen,
de ziekte, de keleira, de pestpokken, de zenuwen overal, het Scala, dat,
gelijk ieder ingewijde weet, om de veertien dagen wat anders is, de hikschok, de kankertjes in z'n gedarmte, z'n poten, z'n nek, z'n ribben zou
ie breken, de slecht befaamde vuilbuik, God zou 'em dit en de duivel zou
'em dat, en hij was de grootste fielt en bloedlijer, die de wereld ooit aanschouwd had. En ze wouen 'em wel es alleen in een donker hoekie hebben om 'em tot moes te stampen,''em in riemen te snijden, in brokken te
hakken en in te zouten. Het was een paroxisme van woede, wraakzucht
en geweldenarij en ze zweepten elkaar tot voortdurend groter heftigheid
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op. En daar ineens, midden in de hevigste branding van hun woeste verontwaardiging, stond de vuilak, het loeder in de deur en had nog praatjes
ook! Een ogenblik verstomde het rumoer. Dan zwol een heimelijk ge-,
mor, snel in kracht toenemend, maar Frank vroeg luid, op verwonderde
toon : Wat is-t-er toch ? Waaronr gaan jullie, verdomme, niet rustig
keveren ?'
`Rustig !' schreeuwde een zware stem. `Dat noemt ie rustig, as-t-ie je
pas op de bon geslingerd heit!'
`Wie heeft jou op de bon geslingerd?' vroeg de sergeant van de week
met een volmaakt onschuldig gezicht.
Dat was sterk ! Dat ging de brutaalste fantasie te boven ! Nou hoonde
dat stuk sacherijn z'n slachtoffers nog ook!
hebt er ons allemaal bijgelapt, peststraal!' schreeuwde iemand
achterin.
`Ik?' vroeg Frank, stom verwonderd. `Wie heeft je dat wijsgemaakt ?'
Nu viel een dodelijke stilte. Het hijgen der opgewonden kerels was
duidelijk te horen. En Frank stond rustig met z'n bajonet te spelen en
keek glimlachend, met van pret glinsterende ogen naar de bleke, verbijsterde snoeten, die van alle kanten hem aanstaarden. Eindelijk kwam een
aarzelende stem : 'Maar u hebt ons toch opgenoteerd?'
. Bedaard antwoordde Frank : `Ja, dat heb ik. Mag ik geen eens jullie
namen op een papiertje schrijven, as ik me zit te vervelen? Wat steekt
daar voor kwaad in?'
`En rapporteert u ons dan niet ?'
`Rapporteren?' schreeuwde Frank kwaad. 'Welke lammeling heeft
jullie verteld, dat ik je zou rapporteren? Waarvoor? Waar zie je me, verdomme, voor an? Ben jullie een haartje bedonderd om zo iets van me te
denken ?'
`Maar we kwamme te laat binne ?'
`En wat kan mij dat schele? Voor mijn part zag ik jullie helemaal nooit
meer terugkomen! Ook een zorg !'
Een nieuwe verbijstering gleed over de gezichten. Glazige ogen staarden verbluft in het boze gezicht van de sergeant. Dan zei er een, schuchter
en bedachtzaam : `Hij heit ons besodemieterd, de rotzak !'
Een diepe zucht van verlichting ging door de kamer. Toen begon er
een te lachen. Een ander gooide z'n kepi tegen de zolder en schreeuwde :
`Hij is goed! We zijn d'r vies ingetippeld, jonges!'
Frank hield het niet langer uit en schaterde. De gezichten ontspanden
zich. Een schallend gelach bulderde los. Heel de wilde woede, al de
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hevige spanning van het laatste uur loste zich op in een joelende vreugde,
een eindeloze lachbui, die hun de tranen over de wangen deed lopen.
Van alle kanten klonken scheldwoorden op liefkozende, kameraadschappelijke toon.
Het was al innige genegenheid, in de tederste vorm, die de soldaat kent.
En Frank lachte maar. En toen hij zich eindelijk weer enigermate verstaanbaar kon maken, riep hij : le had nog wat van me te goed, vuil
tuig ! Dacht je, dat ik zo maar m'n krib liet keren en m'n schoenen vol
water gieten ? leder z'n beurt !'
De mannen grijnsden bewonderend. Ze erkenden, dat de wraak afdoende was, voelden nog de schrik en de woede in zich nabeven.
`En nou aste gesmeerde bliksem onder de wol, anders vallen d'r echte
bonnetjes !' raasde Frank.
Joelend en stoeiend rende nu alles naar de kribben en even later lag de
hele tevreden stormsectie zielsgelukkig onder de dekens. Frank en de
wachtcommandant stonden pratend en lachend aan de deur. Dan kwam
een stem : `Opoe laat vragen of die sergeants nooit d'r menageklep dicht
houen ! We willen maffen !'
Nou, welterusten dan !' wenste Frank. 'En droom niet al te veel van
rapportjes, stomme ongelukken !'
Een vloed van vrolijke verwensingen stoof hem achterna, toen hij met
zijn collega wegliep en in het wachtlokaal moest hij nog es even uitschateren eer hij naar z'n kamer ging ... Godgod, wat hadden ze die
kerels tuk gehad!
Van dat ogenblik af was de nieuwe sergeant defmitief ingeburgerd en
de stormsectie was trots op hem. Dat was een vent om mee uit vissen te
gaan, een toffe jongen, die tegen een lolletje kon. Zo voelde Frank zich
in de sectie gauw helemaal thuis.
Hij werd geprest om mee te doen aan het sportieve examen voor het
`vaardigheidsdiploma'. Hij begreep heel goed, dat hij het niet halen zou,
maar hij begon het protesteren af te leren. Blijmoedig stapte hij met de
andere sportlui naar Den Haag, waar het examen drie dagen zou duren.
Ze werden gelegerd in tenten, wier bewoners elke drie 1 vier dagen wisselden. En een eindeloze reeks voorgangers had er legioenen vraatzuchtige
vlooien in achtergelaten, die de nieuw-aangekomenen zonder verwijl met
open bekken besprongen. Frank nam de vlucht voor het heirleger kleine
bloedzuigers en ging logeren bij een vriend in de stad, wiens huis hij
aardig vol lastige bruine gasten droeg. En de volgende morgen was hij
wat stijf van de mars, sprong drie keer achtereen een decimeter te kort en
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kreeg de boodschap, dat ie wel op kon duvelen. Hetgeen hij haastig deed,
blij met de extra-verlofdagen, die hij nemen kon. En terwijl hij zich in
het vlooienpaleis kleedde om naar de stad te gaan, kreeg hij gezelschap
van een andere landstormsergeant, die eveneens gezakt was en eveneens
voor officier was bestemd geweest. Maar hij was na veel heen en weer
schrijven eindelijk van verdere opleiding vrijgesteld en ging binnenkort
met zakenverlof, fijn de rotzooi uit.
`Hoe heb je dat gedaan gekregen?' vroeg_ Frank, bevend van aandoening.
`Och,' verklaarde de ander. "t Is heel eenvoudig. Maar 't is ook het
enige middel. Verzoeken, uitleggen, betogen, dat helpt allemaal geen bor.
je moet een brief schrijven naar de inspecteur, dat je sergeant bent, vraagt
om van verdere opleiding verschoond te blijven en je voornemen te
kennen geeft om verder geen enkel examen meer te doen.'
'Maar,' zei Frank, `je moet toch examen doen! Daar maken ze toch
doodgewoon dienst van!'
De ander glimlachte. "k Heb 'et van een hoge, uit de buurt van de
inspecteur,' deelde hij fluisterend mee. 'En 't is mij gelukt... Waar de
kneep zit, weet ik niet, maar d'r schijnt een of andere geheimzinnigheid
te zijn, die geen mens begrijpen kan, maar die de inspecteur noodzaakt
om je vrij te stellen, as je zo'n briefje schrijft.'
`Sesam, open u r galmde Frank. `Ik snap 'et ook niet, maar ik ga direct
dat griezelige briefje schrijven... Merci, kameraad... tot wederdienst
bereid!'
Een half uur naderhand was het briefje geschreven en binnen veertien
dagen was er prompt bericht van de heer Inspecteur der Infanterie, dat de
landstormplichtige sergeant Van Wezel F. vrijgesteld werd van verdere
opleiding en dus beschouwd moest worden als hebbende zijn eindrang
bereikt... Hij slaakte een zucht van verlichting en voelde zich alweer
half burger ...
Nou kwam het er op aan een smoes te vinden om verlof te krijgen.
Studieverlof, zakenverlof... Als 'et hoofd van zijn school es een bewijs
afgaf, dat hij onmogelijk banger gemist kon worden? Maar het bleek, dat
onderwijzers altijd en overal gemist konden worden: er stonden slierten
sollicitanten klaar voor waarneming.
Toen begon Frank te zeuren over een boek, dat ie zo erg schrijven
moest en waar ie voor uit dienst zoti moeten zijn. Maar niemand stelde
belang in dat bock of vond het onvermijdelijk, dat het voor het einde van
de mobilisatie geschreven werd. Boeken meer dan genoeg in de wereld.
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Aileen zijn vriend, luitenant Vaals, voelde met hem mee. En op een dag
zei hij : `Zeg, Van Wezel, je moest es naar 'et hospitaal gaan en door
dokter Van Oord je ogen laten onderzoeken... 1k ken 'em goed, ik heb
es met 'em gesproken over die ogen van jou en ik geloof, dat je daar wel
es naar mag l a ten kijken.'
`M'n ogen ?' vroeg Frank verbaasd. 'Man, wat bezielt je? M'n ogen
zijn zo best als wad'
`Kaffer !' schold Vaals. 'As ik je nou toch zeg, dat je naar Van Oord
moet gaan! Wat weet jij nou van ogen af! Ga naar 'em toe, zeg ik je...
le wou toch zo graag een boek schrijven ?'
Frank keek hem in zijn perfide glimlachend gezicht. Hij glimlachte
terug en besloot onverwijld, die geheimzinnige raad op te volgen... Je
kon nooit weten, wat die stiekeme Vaals gaar gestoofd had!
IX' LOPEND PATI E NT
De volgende morgen had de sergeant Van Wezel last van z'n ogen en
werd door de dokter naar het hospitaal verwezen voor specialistenonderzoek.
In het hospitaal trof hij toevallig luitenant Vaals, die hem aan dokter
Van Oord voorstelde als 'die sergeant, je weet wel, die zo sukkelt met z'n
rechter oog.'
`0 juist,' zei Van Oord lachend, `dat is zo'n oog, waar je dagboekblaadjes mee schrijft, niet? 'k Zal es even zien.'
Frank werd meegenomen in de donkere kamer en z'n ogen werden aan
een nauwgezet onderzoek onderworpen. De dokter knorde tevreden.
Weer in het licht teruggekeerd noemde hij een lange Latijnse naam, die
z'n assistent in het boek moest schrijven. Toen zei hij : `Ik zal je moeten
opnemen, sergeant.'
`Is 't zo ernstig dokter ?' vroeg Frank verdrietig.
Nou, kijk es, ongerust hoef je nou niet direct te zijn, maar ik heb je
toch liever aldoor onder observatie. Je komt je iedere morgen om halfelf even laten zien.'
`Maar hij mag toch zeker wel lichte bezigheden verrichten ?' vroeg
Vaals.
`0 ja, daar is niks op tegen... Meld je maar bij de administrateur,
sergeant.'
Aldoor in gezelschap van Vaals werd Frank als patient ingeschreven en
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kreeg een bed toegewezen op een licht en luchtig kamertje, waar nog
twee onderofficieren lagen, de een met een zieke keel, de ander met een
geblesseerde ehkel.
`Korn,' zei Vaals, `nou gaan we naar majoor Teune. Dat is de eigenlijke
grootmogol van het huis. We moeten een baantje voor je hebben.'
Teune bleek een sergeant-majoor met een enorme witte knevel en het
kwaadaardigste gezicht, dat iemand zich voor kan stellen. En als hij
praatte, leek 't of een halfdolle hond gromde.
`Zo, ouwe ijzervreter,' begroette Vaals hem, 'hoe gaat 'et ?'
Teune antwoordde niet, keek Frank wantrouwig aan en snauwde :
`Zeker weer zo'n godvergeten lijntrekker net as jij, niet ?'
Vaals lachte. `Vreet me nou es even niet op,' protesteerde hij. `Je hebt
me toen zo netjes door m'n kandidaats geholpen. Doe nou voor deze
brave huisvader ook wat. Hij is opgenomen voor z'n ogen. Hij moet een
boek schrijven...'
`Dat klopt precies,' gromde de majoor. `Godsammekrake... ze worden
met de dag hondsbrutaalder !'
`Zorg jij nou,' vervolgde Vaals onverstoorbaar, `dat ie hier ergens een
baantje krijgt, waar niks an te doen valt en dat ie buiten kan eten en
slapen.'
`Asjeblief, meneer,' werd Teune sarcastisch, en salueerde beleefd, 'nog
meer van uw orders?'
`Zanik nou niet,' lachte Vaals, 'is 't in orde ?'
Teune keek de patient een poosje aan, knikte toen langzaam en zei verveeld : `Och ja, waarom niet ? Hier of daar, ook een zorg ... Uitvoeren
doen ze toch geen donder.' Hij dacht even na. Toen had hij het lek gevonden. `Je kan bij mij op 't bureau komen,' besliste hij en verduidelijkte:
`voor 'et archief.'
`Ja, maar zou ik dat werk kunnen doen ?' vroeg Frank wat beduusd;
het archief van zo'n groot hospitaal leek hem een ding, waar hij met zijn
onoverwinnelijke slordigheid nou juist niet de aangewezen man voor was.
Teune begon brullend te lachen. Z'n lach klonk nog vreselijker dan
z'n gesnauw. `floor je die, lust' ?' bulderde hij. `Of--t-ie wel an ken ! Bij
'et archief! Hij is goed!'
Vaals lachte mee en toen lachte Frank ook maar, gerustgesteld: het
zou zeker wel meevallen! En vijf minuten later liep hij met de luitenant
weer op straat. In z'n zak had hij een briefje, dat hem verlof verzekerde
doorlopend het hospitaal in en uit te lopen en buiten het hospitaal te
overnachten.
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`Ziezo,' zei Vaals, `nou moeten we dat es goed organiseren. Je begint
met een kistje goeie sigaren te kopen en dat zet je ongemerkt op Teune
z'n tafel. Zorg, dat ie 'et niet ziet, zet z'n naam erop met druldetters.
Praat er nooit over, ook niet met hem en zorg, dat er elke veertien dagen
een nieuw is. Als ie klaagt over de dure tijd of z'n zieke dochter, laat dan
de sigaren een keer achterwege en offer tersluiks een paar rijksdaalders.
Voorlopig ben je geborgen en van de dienst af. Bij mij in huis heeft de
juffrouw nog wel een paar kamers te huur staan, als je d'r zin in hebt. Je
kan natuurlijk niet op de compie gaan maffen.'
Frank dacht na. 'Hoelang zouen we die komedie kunnen volhouen,
denk je ?' vroeg hij benauwd.
`Zolang as je nodig hebt om je boek te schrijven,' lachte Vaals, 'of twee
boeken.'
`Of drie,' opperde Frank optimistisch.
`an hele bibliotheek ! schaterde de luitenant. `Zolang Van Oord er is,
ben je safe. Hij is heel gezien en zijn beslissingen zijn machtiger dan legerorders. Hij alleen kan je weer naar de dienst terugsturen.'
`Dan kon ik eigenlijk m'n vrouw en de jongen wel hier naar toe laten
komen,' bedacht Frank. `Dat kost me alleen de huishuur en dan heb ik
m'n eigen omgeving. Kan ik geschikt werken!'
`Prachtvol!' waardeerde Vaals. 'Doe dat. 't Spijt me, dat ik je bij de
stormsectie missen moet, maar enfin, we blijven toch met elkaar omgaan.
En zo begon er een heel nieuwe fase in Frank van Wezels militaire leven.
Een zonderlinge fase was het, en in het begin had ie voortdurend het
gevoel, dat ie op een vulkaan leefde, dat de grond onder hem bewoog,
dat heel-deze verrukkelijke komedie op een geweldig drama zou uitlopen.
Het was toch al te gek ! Het was toch al te brutaal! Vandaag of morgen liepen ze met z'n alien tegen de lamp en stortte het hele, luchtig opgezette
bedrog als een kaartenhuis in mekaar ! Hij leefde voortdurend in de verwachting van rampen. De een of ander zou hem verraden. Of de sergeant-majoor zou z'n neus voorbijpraten. Of een superieur van dokter
Van Oord zou op inspectie komen en een steekproefnemen en net tegen
Frank van Wezel zeggen : 'Korn es even hier, sergeant, en laat me die
zieke ogen van jou es onderzoeken... Wel, dokter, hoe zei je ook weer,
dat die zieke heette ? Zozo ... nou, 'et is larie hoor! je bent een, aartsbedrieger! We zullen jou en die sergeant es voor de krijgsraad halen...
en wat is dat met dat buiten slapen ? Wat zijn dat voor toestanden hier ?'
En dan ging de hele bende naar de maan! Het koude zweet brak hem uit
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bij de gedachte aan al de gruwelijke mogelijkheden, die overal rondom
loerden en die hun fraai komplot konden onthullen
Maar van dag tot dag werd het rustiger. Alles liep zo vlot van stapel.
En blijkbaar zat het hele hospitaal vol met van die rare baantjesgasten.
Onder alle mogelijke belachelijke voorwendsels scharrelden er lui rond,
die zogenaamd iets deden, xnaar in werkelijkheid niets deden, dat met de
dienst verband hield, doch heimelijk hun burgerbestaan voortzetten. Een
hemels verschiet begon zich voor Frank van Wezel te openen... Stel je
voor, dat de mobilisatie nog jaren duurde ! Kon ie al die tijd zich als een
onafhankelijk letterkundige aan z'n studie en z'n werk geven ! Het ideaal
van heel zijn leven ! En dat zou ie bereiken - door het verafschuwde xnilitarisme! Ze moesten hem nog . eens aan boord komen met praatjes over
de volstrekte nutteloosheid van het leger ! Zou hij ze wel es even vertellen waar 'et goed voor was! In sommige opzichten moest je het beschouwen als een weldaad voor de mensheid, voor een deel der mensheid althans ! Neem hem nou : hij ordende rustig de stof voor zijn boek, maakte
aantekeningen, studeerde, werkte tot laat in de nacht, stond op als ie wou
en slenterde naar het hospitaal; liet zich even zien bij de dokter, praatte
wat met hem en ging dan naar zijn dagtaak : het archief... Daar lagen
een of twee kaarten, soms drie, van zieken, die uitgeschreven waren of gestorven, en die kaarten stopte hij op hun alfabetische plaats in de dozen.
Dan was zijn dagtaak gereed : het archief was bijgewerkt Hij luisterde
goedmoedig naar de woest uitgebulderde verhalen van Teune, liep wat
rond in het hospitaal, keuvelde wat met de genezenden in de tuin of de
kantine en ging naar huis, fris en monter, wierp zich op zijn werk met
laaiende geestdrift... En het lieve vaderland gaf hem voor dat herenleven
nog een niet onverdienstelijke beloning... Het vaderland was een instelling, die hij gruwelijk had miskend... Als je het vaderland aan wist te
pakken, was het nog zo kwaad niet ... En het leger was een der weinige
lichamen, die het vaderland zaakkundig wisten aan te pakken ! Geen
wonder, dat het leger over 't algemeen zo vaderlandslievend was! Maar
het was een dure liefde - voor het vaderland! Gek eigenlijk dat 'het vaderland' zo hevig op het leger gesteld heette te zijn dat de liefde wederzijds scheen... Scheen ! Want als je het werkelijke vaderland eens vragen
kon, zou het huwelijk vermoedelijk spoedig ontbonden worden, dat
fatale huwelijk ... in gemeenschap van goederen!
En toen kwam de angstige periode van de heropleving der griepepidemie. Deze maal was het niet iets om mee te spotten. Het ietwat grappige,
hoewel afmattende ziektetje van die zomer kwam tegen het najaar in
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angstaanjagend kwaadaardige vorm terug. Telkens werden soldaten uit
de stad of uit de omtrek naar het hospitaal gebracht, ijlend in hevige
koorts en de ziekte nam een razend snel verloop, tastte de longen aan en
sleepte het jonge leven in een paar dagen, soms in enkele uren naar het
grail De lijken werden blauw; de gezichten zwollen op, de ogen kolden
naar voren.
Een vage angst joeg door de mensen. Vreselijke namen werden gemompeld. Dit was geen griep ... dit was longenpest... oude verhalen
leefden op, fantastische verhalen van afschuwelijke epidemieen, die hele
steden hadden ontvolkt, ganse volken gedecimeerd. Wonderlijke verklaringen gingen erin als koek : de smetstofkwam van de slagvelden over
de wereld gewaaid... de grond kon die afgrijselijke mest van tienduizenden lijken elke dag niet meer verwerken. Giftige dampen stegen uit de
bodem, woeien rond, verspreidden ziekte en dood over de landen, ver
van de fronten ... De wereld liep op een eind ...
Frank bemerkte het aan de kaarten van het archief. Ze vertelden korte,
maar ontzettend afdoende geschiedenissen. 's Middags in het hospitaal
gebracht, 's nachts overleden. De een voor, de ander na, tientallen in een
week. Een sombere, gedrukte stemming hing over het hospitaal. De
oogspecialist Van Oord bleef op een morgen weg : griep. 's Middags
was de tandarts er niet : griep. Twee dagen naderhand de tijding : de
tandarts was gestorven. Kreten van afgrijzen en verbazing : zo'n boom
van een vent ! Kerngezond ! Mankeerde nooit wat ... lachte altijd om wie
ziek was of klaagde... en daar lag ie nou, in twee dagen gezond en dood!
En Van Oord ? 0, Van Oord zou 'et ook niet lang meer maken ... Die
was 66k opgeschreven. Jammer ! Zo'n beste kerel... Enige baantjesgasten,
die onder zijn speciale bescherming stonden, rilden van afkeer bij de
visioenen van terugkeer naar de dienst, hun boeltje in de steek laten...
toch nog naar de bliksem gaan, nadat ze nog zo lang het hoofd boven
water gehouden hadden, dank zij die brave Van Oord... In angstige
spanning kropen de dagen voorbij. leder ogenblik liep er een baantjesgast bij de portier aan : of er soms . bericht was van dokter Van Oord.
Maar al luidden de berichten ongunstig, het doodsbericht bleef uit. En
in tien dagen tijd stierven twee der baantjesgasten die zo bezorgd waren
voor hun winkeltje en zo beangst voor het leven van Van Oord... omdat
zij 'verloren' zouden zijn als die stierf... Hun dood deed bijna grotesk
aan... leek een sarcasme van het noodlot tegenover de eigenwijze, opgeblazen mensjes, die zich druk maken om zo iets onnozels als hun bestaantje, terwijl de grote maiier al achter hen staat ...
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Veertien dagen nadat dokter Van Oord ziek geworden was, kwam er
een plaatsvervanger voor hem. Het was een pijnlijk geval voor Frank van
Wezel. Wat moest hij doen ? Als hij naar het spreekuur ging, zou de
plaatsvervanger hem onderzoeken, verbaasd naar de lange Latijnse vloek
achter zijn naam kijken, de schouders ophalen en zeggen: lij bent radicaal genezen, sergeant ... lk zal je laten uitschrijven !'
Frank zag en hoorde het gebeuren. Dan zou hij het trieste genoegen
hebben zijn eigen ziektekaart in het archief te stoppen... en de heerlijkheid was voorbij ... Het was hard! Van Oord kwam er natuurlijk bovenop ... De crisis was voorbij ... Nog een veertien dagen en hij was er weer
om Frank te beschermen met zijn autoriteit... En nou zou ie door een
oningewijde uit het paradijs gestoten worden! De eerste dag vertoonde
Frank zich niet. De tweede evenmin. Hij wachtte maar af. Ze zouen hem
wel laten roepen. Hij was ingeschreven, het register was op de operatiezaal, zijn naam, zijn ziekte, het nummer van zijn kamer en bed, alles
stond genoteerd... Hij durfde het hospitaal niet uitgaan zolang de oogarts bezig was... Als ie gehaald werd, kon ie altijd een smoesje verzinnen,
'et eerste het beste, wat 'em inviel ... Hij scharrelde maar wat rond in de
tuin, praatte langer dan gewoonlijk met de herstellenden, hoorde hun
klachten aan. En door zijn eigen zorgelijke gedachten begon al sterker en
droever het eentonige liedje van hun nood te deunen... Wat vertelden ze
eigenlijk allemaal ? Wat waren dat voor onwaarschijnlijke geschiedenissen ? Werd er werkelijk ze, omgesprongen met de belangen van de jongens, die door het vaderland in het Leger geprest waren? Daar had je Take
Wiarda, die reusachtige Fries, die in een wagentje zat : zijn rechter been
was onder de knie afgezet. Take was broodmager geworden. Zijn hol
gezicht, met de sterk-blauwe, koortsig schitterende ogen leek te groot om
door z'n dun, geplooid nekje gedragen te worden. Zijn huid zat geel en
strak gespannen over zijn kaken en jukbeenderen, zijn grote handen
plukten zenuwachtig aan de deken, die over zijn knieen lag. En hij ratelde
in een adem door, vertelde aan ieder, die het maar horen wou, wat hem
was overkomen ...
Take Wiarda had op een dag ondraaglijke pijn in zijn enkel gekregen
en was op ziekenrapport gegaan. Maar de dokter had hern voor een
simulant uitgemaakt, en hem van de kamer gevloekt. Hij had moeten
meesappelen en de pijn was Al erger geworden, had zich over de voet verspreid en de dokter had hem niet willen geloven en hem aldoor weggesnauwd. Ten slotte was Take op een oefening neergevallen en de regimentsarts had de voet nagekeken. Die dokter had hem ook uitgevloekt :
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waarom ie zo stom geweest was met die poot te blijven lopen? Take had
zijn wedervaren verteld. De regimentsarts had wat gebromd en de patient in een brancard naar het hospitaal laten brengen. Daar had ie gelegen en was onderzocht en weer onderzocht, maar wat ze deden, de
poot was verpest. Ze hadden 'em van 't ene hospitaal naar 't andere gestuurd, aan alle kanten in zijn voet gesneden en gedonderjaagd en meer
dan een half jaar met 'em rondgespookt. Honderdmaal had ie van een
dokter moeten horen: 'As die vent maar dadelijk bij de eerste pijn z'n
eigen had laten behandelen !' En as ie dan zijn wedervaren vertelde mopperden ze wat, vloekten soms binnensmonds, maar gingen er niet op in.
En nou zat ie met een afgezet been, voor z'n leven invalide ... Tranen
van woede en verdriet liepen uit z'n ogen.
`Wat mot ik nou beginnen ? 1k was matroos op de grote vaart ... Daar
kunnen ze geen mensen met een poot gebruiken.'
`Maar je zult wel een fatsoenlijk pensioentje krijgen,' troostte Frank.
`Mot je 's opletten !' mokte Take. '1k ben klaar om naar huis te gaan en
ik kan elke dag afgekeurd worden. Maar dan willen ze, dat ik een bewijs
teken, dat 'k m'n mankement niet in en door de dienst gekregen heb ...
Snap je : dan krijg ik geen pensioen. Dan heb ik geen recht op pensioen.
1k kan een gratificatie krijgen en een houten poot en naar huis gaan en
maar zien, hoe ik m'n kost opscharrel... Maar ze kunnen doodvallen ...
1k verdom 'et ! ! 1k laat me zo niet voor oud vuil in een hoek trappen ...
'k Heb 'et in en door de dienst gekregen en door zullie d'r verdomde
sloffigheid... En daar zou ik nou voor op magge draaien? As ze de ziekte
krijgen ! 'k Wou die rotdokter van me nog wel es tegen komme ... Sla
'k 'em met me krukken de harses in ... Want ik zal op krukken moeten
lopen!'
En eensklaps begon Take, de reus, als een kind te schreien, tot ie zich
weer vermande, z'n tranen verbeet en beestig begon te vloeken in woeste
opstand tegen de schromelijke onrechtvaardigheid, waarmee ie in z'n
ongeluk behandeld werd. Het leek Frank ongelofelijk. Hi j begon links
en rechts te informeren, sprak andere invaliden aan, hoorde overal hetzelfde verhaal. Ze konden allemaal afgekeurd naar huis, maar eerst een
papiertje tekenen met de verklaring, dat ze hun kwaal of verminking niet
in en door de dienst gekregen hadden... Je moest al direct bij een oefening door de wapens gewond zijn om d'r een pensioentje uit te slepen ...
Ze waren zuinig op de centen van het vaderland ... Voor Jan Boezeroen,
as z'em in d'r mooie dienst tot een wrak hadden gemaakt... daar was elke
cent te kostbaar voor... Nog mooi, dat ze 'em een gratificatie gaven, een
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fooi in z'n hand... En dan naar huis met het verzoek om nou maar veel
van het vaderland te houen en erg trouw te zijn aan de over hem gestelde
machten... Zoet zijn en blijven... want een invalide heeft niet veel in de
melk te brokken en blijft afhankelijk van de welwillendheid der welgestelden, die niet bijzonder hulpvaardig blijken voor oproerkraaiers en
eeuwig ontevredenen... Ze konden grimmig sarcastisch en woest opstandig zijn, deze door de militaire dienst gebrokenen... Ze zwoeren allemaal op hun beurt, dat ze dat briefje, dat hen hulpeloos aan de honger en
het armbestuur overleverde, nooit zouden tekenen. Het land had hen uit
hun werk gehaald, had hun gezondheid, hun ledematen verbruiktin zijn
dienst... het land moest betalen! Dat was logisch en billijk... Maar op
andere ogenblikken wisten ze weer zo wanhopig duidelijk, dat het land
zo groot was en zij zo klein. Dat ze toch immers weerloos waren tegenover al die grote heren, die hoge mieters met 'er wetenschap en 'er deftigheid en d'r centen... En thuis wachtten moeder en vader, vrouw en
kinderen... Thuis was het zo goed, zo warm, zo gezellig en vertrouwd...
Hier, in de ambtelijke, militaire atmosfeer, verlangden ze zich halfgek
naar huis... Dan kwam de doffe moedeloosheid in de strijd tegenover de
harde, onwrikbare hogere machten... Och, misschien, als ze thuis waren,
knapten ze weer op. Werden weer flink en sterk, konden weer vooruit ...
De longen zouden weer lucht krijgen, de stijve, door reumatiek verwrongen leden zouden op de duur wel weer buigzaam en recht worden ... En
'et hielp toch niet, of je je al verzette: de heren hadden geduld en ze hielden het toch langer vol dan jij ... En de een na de ander tekende het bewijs, dat hij z'n invaliditeit niet in en door de dienst gekregen had, werd
afgekeurd, ontving een gratificatiefooitje en reisde naar huis, werd vaak
door een of twee hospitaalsoldaten geleid, omdat ie alleen niet reizen
mocht, vanwege z'n toestand... Het Rijk was van de lastpost af, had het
officiele bewijs van niet-aansprakelijk-zijn... Men kon het Rijk geen
harteloosheid, geen gebrek aan plichtsgevoel verwijten; de invalide had
zelf het bewijs getekend, dat de dienst geen schuld had aan z'n gebreken ..
Wat wou men meer ? Het Rijk was gedekt! Afschuifsysteem... Dekken
op je voorman!
Van dag tot dag verwachtte Frank de oproep om voor de oogarts te verschijnen. Maar er gebeurde niets. Het werd benauwend! Stel je voor, dat
Van Oord toch es niet terugkwam! Hoe moest ie dan z'n rondboemelen
door het hospitaal verantwoorden? En hoe was 'et mogelijk, dat ie daar
zo maar rondhanselde en dat niemand ooit naar 'em vroeg ? Z'n bed
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stond onbeslapen. Hij kreeg regelmatig zijn verlofbriefjes, gesigneerd met
het stempel van de chef van het hospitaal. Hoe kon dat allemaal ? Dat
moest toch spaak lopen ! Er was toch nog zo iets als een administratie en
een controle ? Als ie er sergeant-majoor Teune naar vroeg, haalde die de
schouders op, trok aan z'n snor en blafte : Wacht maar tot Van Oord er
weer is.'
`Maar als die nou es niet terugkomt ?'
`Die komt immers terug.'
`Maar hij kin toch sterven !'
Vinden we ook wel weer wat op.'
Frank berustte zuchtend tegenover het laconisme van de doorgewinterde snorrebaard. Hij vertrouwde dan maar op de routine van die vindingrijke boeven ...
En toen stond op een dag tot zijn onuitsprekelijke verlichting dokter
Van Oord weer in de operatiezaal. Hij had hem wel om de hals willen
vliegen. Maar hij stelde zich tevreden met hem stevig de hand te drukken
en hem geluk te wensen met zijn herstel. Toen ging alles weer het oude
gangetje.
Op eenmaal namen de gebeurtenissen een stormachtige loop. Vier jaar
achtereen had het geschenen, alsof de oorlog van dag tot dag meer vastliep, onwrikbaar over de wereld zat en nooit meer zou aflaten. Aan de
fronten lagen de massale legers in de loopgravenstellingen tegenover
elkaar, moordden dag in dag uit met ongekende gruwelijkheid en leken
tot de eeuwigheid verdoemd om bezig te blijven met hun bloedig bedrijf. Er was geen beweging in te krijgen. Een stapje voorwaarts. Als twee
kolossale stieren, die met de horens tegeneen al hun krachten inspannen,
om elkaar terug te duwen, beide even sterk, even onwrikbaar. En er
komt geen beweging. Maar eindelijk begint toch de ene te verslappen.
Onmerkbaar eerst, maar al duidelijker wijkt de gebogen kop. Rillingen
lopen door de machtige romp, de poten beven en langzaam schuift hij
achterwaarts, tot plots de volkomen ineenzinking komt en hij achteruitstort onder de machtige drang van zijn tegenstander, die even langer zijn
krachten ongeschonden hield ... De Duitse legers begonnen te zwichten.
De Iaatste offensieven van de geallieerden leken onweerstaanbaar. In
Duitsland rommelde de revolutie, greep de legers mee aan. Het oude
Duitsland kraakte ineen. In verwarring begon de terugtocht: Juichend
stormden de geallieerden er achteraan. De verbaasde wereld hield de
adem in. Zou daar waarachtig het einde van de oorlog zijn? De verlos476

sing uit de wurgende klauwen van het monster, dat over Europa zat, de
wereld bij de strot had... Nog even de benauwenis van een laatste krankzinnigheid: de afspraak van de wapenstilstand 's middags om twaalf uur .
en in het aangezicht van deze afspraak het meedogenloos moorden tot de
vastgestelde minuut ... 0, de arme gesneuvelden van die laatste uren ...
verdronken in het gezicht van de kust ... in het zwarte water gestoten met
een voet op de wal...
Wat ging erom door de wereld ? Welke geheimzinnige, magische kracht
maakte de hoofden heet, de handen vaardig om te grijpen en toe te slaan,
de zielen dronken van begeerte naar vrijheid en verlossing, vlak voor
de grote beslissing ? De geheimzinnige stroom raakte ook de soldaten
van het Nederlandse leger, maakte hen tureluurs, deed ze plotseling opstuiven in het gevoel, dat ze het niet langer verdragen konden, niet langer
dulden wilden. Het gemor werd donkerder, dreigender, zwol aan,
sloeg plotseling uit in onberedeneerde woede, in vernielende, woeste
hevigheid, in wilde, redeloze opstand. Harskamp werd neergebrand, in
andere plaatsen galmde de echo, barakken vlogen in vlam, troepen liepen
te hoop, schreeuwend, joelend, dreigend met plundering en moord. Alle
opgekropte leed, alle verbeten grieven, alle smaad, alle onrecht, alle vernedering braken plotseling naar buiten op de plaatsen, waar ze het weligst
gewoekerd hadden. Maar overal spitsten de soldaten de oren, staken de
koppen bij mekaar, morden luider, schreeuwden hun eisen. Wie het niet
beter wist, meende, dat het Nederlandse leger plotseling op het punt
stond een regelrechte revolutie te begaan ...
Zo was het niet, maar de militaire bevelhebbers werden niettemin
bleek van schrik bij het ongekende, massale verzet op verschillende plaatsen. De regering raakte het hoofd kwijt, joeg in een vlaag van angst en
schijninzicht de kleine opperbevelhebber weg, die niet bekwaam genoeg
gebleken was om het leger goedgezind te houden. Een rilling beefde door
land en yolk ... Kwam de revolutie ! ? Zou ook bier het bloed over de
straten stromen, de regering worden weggejaagd, het vorstenhuis afgezet
en verdreven ? Als een koorts joeg de onzekerheid door het land. Elk uur
leek een beslissend, historisch moment te zullen brengen ...
De regering vreesde boven alles het onbetrouwbare leger ... De oorlog
was zo goed als gedaan. Niemand zou nog onze grenzen overschrijden ...
Het eigen leger schreeuwde, was bier en daar aan 't muiten geslagen ...
Het moest zo gauw mogelijk naar huis gezonden worden - en Ongewapend ... Want de vrees voor een algemene revolutie hield de hoofden
beet. En ineens was daar het verlossende nieuws: gedeeltelijke demobili477

satie... Grote contingenten presenteerden af, de landstorm ging in z'n
geheel naar huis ... De Grote Tijd was geleden!
Franks hart sprong op van vreugde. Hij kon met de eersten naar huis.
Wat een geluk, dat hij zijn `eindrang' bereikt had! Die nog in opleiding
waren, moesten blijven, eerst officier worden. Zaten nog voor minstens
negen maanden vast. Hij was klaar, kon z'n paspoort krijgen! Het leek
een droom, een sprookje! Zoals heel het leven, zoals de dagen, de avonden sprookjes, dromen leken: de oorlog voorbij, het moorden en branden voorbij ... Vrede ! Eindelijk dan vrede! Want in die opgewonden
dagen dachten de mensen in hun naieveteit, dat de oorlog werkelijk uit
was en de vrede betekende rust, veiligheid, orde en welvaart ... Vreugde
stroomde over de wereld. Alles juichte tot in het diepst van z'n hart ...
Demobilisatie! Vrede ! Terugkeer naar het gewone leven ! Weer burger worden. Beschikken over jezelf, over je tijd, over je bezigheden ...
Mens kunnen zijn, niet langer soldaat, niet langer een levend wapentuig,
gehanteerd door drilzieke, machtsdronken, dwaze meerderen, ziek van
heers- en pronkzucht... Vrijheid! Eindelijk los uit de slavenketenen! Het
burgerbestaan had nooit zó vrij, onbekommerd en heerlijk geleken.
Zelfs zij die de onzekerheid tegemoet gingen, niet wisten of er werk zou
zijn voor hun handen, juichten uit voile borst... Alles liever dan de duizendmaal vervloekte dwang in die duizendmaal vervloekte dienst! Vrijheid! Hoera!
X / DE BURGERPET WEER OP
Cor was met kleine Bert al twee dagen in Amsterdam, bezig het huis op
orde te maken om het gewone leven weer te hervatten. Vandaag zou
Frank afpresenteren en naar huis gaan. De komedie was gespeeld. Het
laatste beskijfliep ten einde. Morgen stond hij weer voor de klas. Morgen
had hij het hoogste ideaal, de burgerpet, bereikt... Hoe was het godsterwereld mogelijk? Hoe was het zo ineens als een puur geluk uit de hemel
gevallen! ?
Hij nam lachend afscheid van dokter Van Oord, onder veel dankbetuigingen, die vrolijk werden afgewezen. Even later was Frank als uitgeschreven zieke onderweg naar de compagnie...
Hij was er in ruim twee maanden niet geweest. Straks zou hij er vandaan komen als vrij man, z'n afgetekend veldzakboekje als paspoort bij
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zich. Burger! Het leek hem als danste hij door de straten! Een feestelijke
dag ! Waarom liepen niet alle mensen te lachen, te springen, te gillen van
vreugde en geestdrift ? Vrede en vrijheid ! Dat was nu voortaan het leven!
Baldadig klopte hij met de vuist op de deur van het compagniesbureau.
`Binnen!'
Zodra hij over de drempel was, sprong de kapitein op van achter zijn
bureau en kwam hem met uitgestoken hand tegemoet. 'Sergeant Van
Wezel ! Welkom, kerel ! Ben je genezen ?'
Van verbazing vergat Frank te salueren, drukte zwakjes de hem toegestoken hand en keek naar de ogen van de kapitein, of die soms erg dof
of erg wild stonden, zoals bij andere krankzinnigen. Maar ze straalden
enkel van vriendelijkheid, raadselachtig.
`Nee, kapitein,' stamelde hij beduusd, `genezen ben ik niet. Maar ik
laat me nu liever verder maar door een specialist in Amsterdam behandelen.'
`Groot gelijk, kerel, groot gelijk ... Ga d'r bij zitten... Sigaartje ?'
Het werd bepaald griezelig! Maar niet tegenspreken. Was altijd het
veiligste. `Graag, kapitein.'
Hij nam de sigaar, stak haar aan en keek naar de compagniescommandant. En die keek naar hem en lachte vaderlijk. En Frank lachte idioot
terug. En zo zaten ze een poosje mallotig tegen mekaar te giechelen als
twee bakvissen, die bij gebrek aan gedachten niet weten wat ze zeggen
zullen.
le komt zeker afpresenteren, niet ?' riep dan eindelijk de kapitein
j oviaal.
Frank was even in tweestrijd: moest ie 'em nou ook tutoyeren ? Wat
was er toch met die vent? Was ie heus van lotje getikt? Hij besloot af te
wachten, tot hem het tutoyeren dringend verzocht werd, wat hij vast
verwachtte, en antwoordde: 'Als u 't nog voor mekaar kunt boksen,
liefst vandaag nog.'
`0, maar natuurlijk! Hoor je 't, foerier ? Sergeant Van Wezel wenst
vandaag nog af te presenteren. Zorg je d'r voor ?'
De foerier was minder toeschietelijk. "k Heb 'et anders bar druk,'
mopperde hij. Iedereen wil ineens op de eerste dag de biggels nemen.
Dat gaat zo maar niet.'
`Nou, doe je best es,' vermaande de kapitein goedig. `De sergeant is zo
lang in 't hospitaal geweest. Wees menselijk, denk menselijk: hij wil
natuurlijk dolgraag z'n gezin weer es zien, wat jij, sergeant?'
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`0 ja, kapitein, natuurlijk! Dat begrijpt u, he?'
De foerier keek 'em van terzij de aan, trok een scheef gezicht, grinnikte
oneerbiedig. Die wist er al lang alles van. Kon de zon in 't water zien
schijnen ... Maar wit een bofkonten eigenlijk, die landstormknullen ...
Wat was hij as dure sok daartegen ? Wat kon 'et hun, kuchboksers
schelen, dat de mobilisatie afgelopen was ? Kwam dat dooie garnizoensleven weer ... En veel emolumenten waren foetsie ... Pestwereld ... `Nou,
kerel,' eindigde de kapitein de audientie, `zoek dan je spullen maar bij
mekaar voor de inspectie.'
Meteen werd er geklopt en een soldaat stak z'n verfomfaaide kepi
met een groezelig, ongeschoren gezicht eronder, om de hoek van de
deur. `Kapitein, mag ik 's effe wat vrage ?'
0 wee ! dacht Frank, die zal even op z'n vestje gespuwd worden ! De
brutaliteit om zó je compagniescommandant te overvallen. En tot zijn
eindeloze verbazing antwoordde de kapitein gemoedelijk : Waarachtig,
zeker, jongen, kom naar binnen ... Wat had je? Vertel maar es op.' Het
werd benauwend. Wat gebeurde hier ? Waar was ie verzeild ? Waren
zulke dingen mogelijk in het Nederlandse leger ?
"k Heb een briefkaart vamme zuster, kapitein. Z' is ziek en ze vraagt of
ik komme ken... Zou ik niet een passie kenne krijge tot morgenoched ?
Ken ik met een treintje na de dienst naar d'r toe.'
Hoe barstte de vent niet van die leugens ! Alles aan hem schreeuwde,
dat ie stond te liegen. En zo maar midden in de week een treinpas ? Stapelkrankjorum ! Politiekamer !
`Zozo,' kwam de kapitein nadenkend. `Hoefje niet op wacht ?'
`Nee, kapitein.'
`Nou, dan is-t-er niks in de weg, he. Kom jij straks maar even om je
pasje . . .
Frank nam de vlucht. Hij hield het niet langer uit. 't Was gewoon
zielig ! Die kapitein was idioot geworden en ze maakten d'r gruwelijk
misbruik van. Wat een toestand!
Opgewonden sleurde hij zijn uitrusting van de rustkamer naar beneden,
lei de hele rommel op z'n krib klaar, ging toen naar de kamer, waar de
stormsectie vlijtig de lijn trok, in afwachting van het einde. Hij werd met
gejuich begroet, deelde sigaretten uit, trakteerde op kwatta. Daarna liep
hij het wachtlokaal binnen.
Peters was commandant. Morgen ging hij huistoe. Hij straalde niet
minder dan zijn vriend en samen verdiepten ze zich in de toekomstplannen. Frank wou hem juist interpelleren omtrent de krankzinnigheid
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van de kapitein, toen de schildwacht de gang in schreeuwde : 'In 't geweer !
De kolonel!'
`De donderbus !' zei Peters, -opspringend.
De manschappen liepen naar het gewerenrek, trokken koppel en
broodzakband recht.
Maar daar was de post voor 't geweer alweer.
"t Is nie nodig ! Hij wuift af... Daar komt ie al.'
Haastig stoof hij naar buiten om het eerbewijs te brengen en dadelijk
daarop kwam de Rus binnen, de gevreesde en gehate, de `donderbus', die
strafte of het uit liefhebberij was en altijd keek of 't zo zou gaan onweren.
Maar het was een liefelijk onweer, dat daar binnenwandelde, zacht sporenrinkelend. Een goedmoedige, van welwillendheid druipende grootvader.
`Geeft acht!' schreeuwde Peters en de wadht sprong in de houding. De
kolonel wuifde vriendelijk met de hand en knorde liefderijk: 'Dank je,
sergeant, laat maar, jongens ... Wacht doen is zonder die kunsten al vermoeiend genoeg. Blijf maar gerust zitten.'
Bijna was Frank van Wezel steil achterovergeslagen. Maar hij stelde
zich ermee tevreden een diepe zucht te slaken en halfbewusteloos op zijn
stoel bij de tafel neer te zinken ... De kolonel was ook al tot idioterie
vervallen ... Wat was er in godsnaam gebeurd?
Goedig zeurde de stem van de brigadecommandant : 'Hoe gaat 't,
jonges ?'
En de jongens zeurden in koor terug, als een goed gedresseerde zondagsschool : 'Best, kolonel, dank u.'
`Heb jullie alles gehad, wat je toekomt? Brood met kaas en boter ?'
`Jawel, kolonel.'
`Geen klachten over 'et eten ? Hoe groot was je stuk kaas ? En de boter ?'
`Zowat zo, kolonel.'
`Mooi; nog iets anders soms, waarover je je te beklagen hebt ?'
`Nee, kolonel. Alles in orde.'
`Dat doet me genoegen... Doet me veel genoegen ... Denk erom,
jongens as je te klagen hebt, as je niet voldoende krijgt, niet alles, waarop je
recht hebt... dan weet je, waar je me vinden kunt, he ...? Ik ben erop
gesteld, dat er onder mijn commando niets te klagen valt.'
Niemand antwoordde meer. Met zieke ogen keken de soldaten naar de
teergevoelige, van rechtvaardigheidszin overkokende hoofdofficier. Deze
stapte naar de tussendeur en riep : `Kantinebaas!'
De vettige kantinebaas schoot achter zijn toonbank vandaan, een natte
481

vaatdoek verschrikt wegmoffelend in z'n broekzak. 'Present, kolonel.'
`Geef de jonges van de wacht elk een kop chocola en twee sigaren voor
mijn rekening. Goeiendag, jongens, prettige wacht verder ! Dag sergeants !'
En weg stapte de modelsoldatenvader. Zelfs zijn rug straalde vriendelijkheid uit en zijn sporen zongen een liefelijk liedje van pure zorgzaamheid
voor de arme gekwelde wachtsoldaten.
Wat is-t-er toch in jezesnaam aan de hand?' schreeuwde Frank verbijsterd. 'De kapitein dee ook al zo slijmerig!'
`Harskamp !' verklaarde Peters vol afschuw. 'Allemaal Harskamp en
anders niks... Sinds ze daar in Harskamp de boel op stelten gezet hebben,
knijpen ze 'm allemaal as de ziekte. En nou worden we zoet gehouen met
broodjes extra en lekkere kaas, en sigaren en chocola ... Kotsmisselijk wor
je d'r van!'
Frank zuchtte, als altijd blij, dat ie tenminste een verklaring had voor
de dingen, die hij niet begreep. Maar hij kon toch een gevoel van onpasselijkheid niet onderdrukken. Komedie! Altijd weer komedie ! In barsheid zo goed als in vriendelijkheid, alles komediespel... De grimmige
ijzervreter was even onecht als de zorgzame soldatenvader ... Alles voor
de positie, het prestige, de dis-ci-pli-ne ... Voor de promotie ! Nou waren
ze bang voor herrie, die hun promotie in gevaar zou brengen... Speelden
ze de walgelijkste komedie om de soldaten zoet te houden, ze gunstig te
c stemmen ... En begrepen niet eens, hoe akelig doorzichtig hun spelletje
was ... Komedianten niet alleen, maar nog slechte komedianten ook ...
Een erbarmelijke troep ... Hingen de despootjes uit, zolang ze meenden,
dat 'et zonder gevaar en met succes voor de carriere mogelijk was ...
Kropen in hun schulp, kwispelstaartten als zenuwachtige honden, likten
de soldaten de hielen, als de storm opstak... Wat een houding voor beroepshelden, protsige `mannen van eer'! Een goed ding orn te onthouden!
En met een gevoel van eindeloze bevrijding ten slotte toch nog uit
deze benauwende wereld verlost te zijn, reisde hij een uur later naar huis,
nog in uniform, maar reeds burger. En zijn hart sloeg hoog van spannende vreugde ... Nu ging het onderbroken leven weer beginnen... Anderhalf jaar had de nachtmerrie geduurd... Anderhalf jaar ... Ze hadden
gerekend op ruim vier, de Bosbomers. Maar de wonderen waren toch
blijkbaar de wereld nog niet uit! De oorlog was voorbij ... 'De vrede is
uitgebroken!' zei cynisch een medereiziger met een profetische geest.
Maar Frank luisterde niet naar zijn pessimistische beschouwingen. Hij
keek naar de heldere novemberdag buiten, dacht aan zijn vrouw en z'n
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zoon, aan z'n huis, z'n werkkamer, z'n schrijftafel, de school, het boek,
waaraan hij begonnen was... En hij vond de wereld .prachtig en het
leven de moeite waard, geleefd te worden...
Toen hij de volgende morgen z'n ouwe klas binnenstapte, juichten en
joelden de kinderen en drongen om hem heen en hingen aan zijn kleren
en waren niet tot bedaren te brengen. Ze luisterden niet naar z'n vrien- ,
delijke vermaningen, z'n protesten, en maakten een leven als een oordeel.
Daarom zette Frank zijn commandostem op en bulderde over de rumoerige troep : Tiezen op mekaar ! Is dat, godverdorie, een leven maken!
't Is bij de wilde spinnen af! Op je plaatsen of ik sla je allemaal gelijk
kleurenblind! Zijn jullie een haartje bedonderd?!'
Een plotse, beduchte stilte viel. En in die stilte schoot Frank in een onbedaarlijke lack, ineens beseffend, wat hij gezegd had en hoeveel moeite
hij zou moeten doen om weer een bezadigd, aannemelijk en fatsoenlijk
schoolmeester te worden. De kinderen gingen naar hun plaatsen, verlicht
ademhalend en schuchter meegrinnikend... De meester had zeker een
lolletje gemaakt ... Maar hij had wel rare lolletjes geleerd, daar onder de
soldaten, de meester!
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DE SCHOTEL
DIE KWAM EN GING

EEN DRAMATISCH VERHAAL VOL ROMANTIEK
VAN KWADE HARTSTOCHTEN
GRILLIGE VERWIKKELINGEN EN DE TRIOMF
VAN HET LEEDVERMAAK

I
Gillis Franken, die om zijn horrelvoet de bijnaam van de Klomp droeg,
zat tegen de verhoogde berm van de weg, en keek vergenoegd neer in de
grote schotel, die op zijn uitgespreide knieen lag. Hij had het behaaglijke
gevoel, dat zijn dag goed besteed was, dat hij vandaag gerust zijn kost
verdiend mocht noemen.
Het was een aardige schotel. Het was een sakkerjens aardige schotel.
Niet dat Gillis Franken met enige zekerheid wist, wat het eigenlijk
voor een ding was; zoveel verstand had hij er niet van. Maar hij liep al
langer in oudheden en rariteiten te scharrelen dan vandaag of gisteren, en
deze schotel beviel hem. Hij mat veutig centimeter in middellijn en jammer genoeg was er een stukje uit de rand gebrokkeld. Zijn oog was er
dadelijk op gevallen, toen hij het erf van baas De Neef op kwam en de
waakhond er net de laatste restjes van zijn middagmaal aflikte. En hij had
met de wantrouwige en inhalige boer een van die kleine veldslagen moeten leveren, waarin de Klomp een meester was, en die hem meer dan iets
anders plezier in dit snort werk gaven. Die boertjes achter in de polder
of aan de rand van de hei zagen nooit iets in een oud ding voor een ander
ernaar vroeg. Maar dan werden ze ook meteen zenuwachtig, en probeerden het te doen voorkomen, alsof ze er alles van wisten en er al veel vroeger fantastische sommen voor hadden kunnen krijgen. Maar dan waren
ze bij Gillis Franken precies aan het goede adres. Hij hoonde hen met ijskoud sarcasme, tot ze zich de ogen uit het hoofd schaamden, met een verlegen grinniklachje terugkrabbelden en hem het begeerde voorwerp t6ch
voor een habbekras afstonden.
De Neef had vreemd opgekeken, toen de Klomp de vreetbak van de
hond opnam, hem een paar keer in de harden om en om draaide en zei,
dat hij wel zin had om die schotel te kopen. De hoer had hem wantrouwig aangezien, en was aanstonds begonnen te zaniken over een erfstuk en
dat de vrouw er zo aan gehecht was. Waarop Gillis de schotel onverschillig had neergezet en schouderophalend gezegd, dat hij de hond dan ook
verder maar uit dat prachtige erfstuk moest laten vreten, en of de baas
misschien wat nodig had, borstels of een kam of een paar stukken zeep –
hij had heel voordelige dingen bij zich. De hufter had onder zijn petje gekrauwd en het hoofd geschud. En toen de marskramer zich omkeerde en
weg wou gaan, vroeg hij : `Wa' zouwde bijgeval vor die schottel wine
geve, Kloomp?'
Vor da' vuil dieng ?' smaalde Gillis geringschattend. `A.-t-er nou gin 'ap
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uit de raand war, gafik er meschien een doalder vor, moar nou kan 't nie
meer lijen as vijftien stuivers — een dan is 't nog een gerisikeerde spikkeloasie vor een aarme klieter as ikke.'
Vijftien stuivers ?' snauwde de boer, diep teleurgesteld. 'Dan boat 'em
moar stoan — da' kost een nieuwe voerschottel vor den 'oond me bekaant
ok.'
Toen wist de Klomp, dat hij de schotel van De Neeflos zou maken, en
na een spiegelgevecht van een kwartier, waarin de marskramer driemaal
bijna kwaad was weggelopen, waren ze het eens geworden voor een
daalder.
Eerst toen hij zuchtend betaald had, nam Gillis de schotel weer van de
grand, spoelde hem onder de pomp schoon, en vroeg zonder veel belangstelling, hoe de boer aan 'et ding gekomen was? 0, hij had 'em op
zolder onder een hoop ouwe rommel vandaan gehaald. De hond z'n
etensbak was net gebroken, en toen had ie 'em dat ding maar voorgezet:
je kon dat loeder niet ieder ogenblik een nieuwe geven. Een echte rauwdanus was 'et; van deze had ie ook alweer een stuk uit de rand gebroken
met z'n gebijt en gedonderjaag. En was zo'n oud ding nou wezenlijk nog
wat waard?
`Oach,' had Gillis gelachen, `d'r zijn altij van die pezewevers, die zo'n
ouw tod mooi vinnen een d'r een sommeke vor over 'emme. 'k Zal d'r
een poar dubbeltjes oan zien te verdienen — alle bietjes 'ellepen, 'ee ?'
De Neef schudde het hoofd.
`Kerjeuze stiel !' zei hij minachtend. 'Da' dalk moar deur 't veld, een da'
koopt 'ier wad een da' verkoop 'et gunter weer — een da' kom zo moir
zoonder waarken oan d'r bottram.'
Hij dacht aan al zijn hard labeur, zijn moeiten en zorgen om de pacht
bij elkaar te klauwen, hoe ze zwoegden en ploeterden op het veld van dat
de zon opkwam tot donker toe, d'r eigen zwaar roggebrood bakten en
aten, met spekvet of reuzel gesmeerd, de beste boter en de eieren van de
hoenders niet aan durfden raken — en nog niet wisten hoe ze de eindjes
aan elkaar moesten knopen in deze Al slechter wordende tijden. Hij voelde
een lichte jaloezie steken, een norse afgunst tegenover zulke onverschillige en onverantwoordelijke zwervers als de Klomp, die het leven maar
luchtig opnamen en er toch door rolden.
Net als de vogels waren die: ze zaaiden niet en maaiden niet en teerden
op de boer. Maar uit zijn jaloerse gedachten dook reddend zijn boerentrots te voorschijn: hij was iemand in de streek, hij was de baas op zijn erf,
en als ie zondags met zijn vrouw naar de kerk reed, zat ie na de mis in de
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herberg van de weduwe Bluut tussen de boeren aan de ronde tafel, dronk
zijn brandewijntje met suiker en praatte breed en gewichtig met luide
stem over de stand van het gewas, de klepper en de beesten - en kerels als
die Klomp hokten in een hoekje samen en spraken zacht, en waagden het
niet in de kring te treden van de boeren.
Gillis zag in het plots bot-hoogmoedig geworden gezicht wat er in De
Neef omging ; hij kende dat stomme boerenvolk van haver tot gort en
verachtte hun beestig gezwoeg en hun bekrompen ijdelheid diep en met
overtuiging, gelijk een vrij en onafhankelijk man betaamt.
Maar hij liet het niet merken. Quasi nederig zei hij : 'Me kunnen ammoal gin banjer'eere zijn of rijke boeren, 'ee ? Allee, boas De Neef, de
goeiendag, een tot een aandere keer !'
De boer zag de tinteling van de spotlach niet in de ogen van de marskramer, die met zijn buit onder de arm het erf afstapte, groette onverschillig weerom : “ouwdoe !' - En de Klomp grinnikte tussen de tanden:
Verrek moar, lillike stomme steenezel van een boerevlegel!'
Inwendig lachend zat hij nu aan de kant van de weg uit te rusten en bekeek tevreden de schotel, die roomachtig glansde in het warme zomermiddaglicht. In het midden stond een smal schildje met een sierlijke
klimmende leeuw, en verder wemelden er allemaal Franse lelietjes in het
gelige wit, ook aan de achterkant. Een merk of fabrieksnaam stond er
niet op. Een raar ding. De figuurtjes hadden een lichte, paarsige goudgloed - goudaarde heette dat, zoveel wist Gillis er wel van, en juist die
goudgloed had hem gewaarschuwd, dat hij met een ouwe schotel te doen
had. Want dat zag je in nieuw goed niet meer.
Jaja, Gillis Franken kon je om een boodschap sturen - zo kreupel weg!
Hij had al aardig wat guldentjes en rijksdaalders verdiend met het versjacheren van ouwe kabinetkommen, tinnen kannetjes, blauwe borden,
doorgewerkte doeken, kistjes, kastjes en kandelaars. Het was aardig meegenomen zo tussen de marskramerij en het stoelenmatten door - laatst
nog twaalf en een halve gulden met een klap verdiend aan een paar tinnen
kandelaars, die hij bij een zandboertje voor een rijksdaalder had weggehaald, en voor vijftien gulden aan meneer Schouters verkocht - die zot
had zelf dat bedrag geboden. De Klomp zou hoogstens de helft hebben
durven vragen. Gillis Franken, de vagebond, had zijn droom.
Een vage, maar stil hevige verwachting. Hij had verhalen horen vertellen van scharrelaars als hij, die bijvoorbeeld een antiek kastje hadden gekocht, cn d: tl vonden ze thuis een geheim laatje, dat plotseling open489

sprong, als ze bij toeval op een verborgen veer drukten, een schat - goud.
ofjuwelen - voor honderden, voor duizenden guldens - of ze namen voor
een paar stuivers ergens een rottig oud beeldje mee, en later bleek dat het
duizend jaar oud was, en zijn gewicht in goud waard of nog meer. Zo
iets kon hem ook gebeuren! Dan kocht ie een huisje en richtte een winkel
in van ellewaren en galanterieen, was ie een gezeten burger, behoorde tot
de neringdoenden, met een appeltje voor de dont achter de hand. En dan
zou ie wel es willen zien of die struise en schone weduwvrouw Annemie
van Tichelen, nog honend zou lachen, als ie haar beduusd en smeltend van
verlangen zat aan te kijken. Want de gezeten winkelier Gillis Franken
zou een heel ander iemand zijn dan de Klomp, die met of zonder zijn
mars door de velden hinkte, stoelen matte en allerlei ouwe rommel opkocht en weer verpatste. Als je flink met de rijksdaalders kon rammelen,
wou een vrouw best vergeten, dat je een horrelvoet had, en voor de rest
was hij recht van lijf en leden, en vast niet onknap van gezicht ook. Hij
kende in het Zeeuwse een rentenier op leeftijd, die twee horrelvot.-.ten had
en een Blom van een jonge vrouw. Ms ie de fortuin maar es tegenkwam!
Het kon immers best ! Het kon elke dag om zo te zeggen tegen 'em aan
vliegen! D'r waren nog genoeg verborgen kostbaarheden, die ongeweten in een donker boerenachterhuis of op een stoffige zolder stonden te
beschimmelen. As je dat nou es ruiken kon .. .
Nadenkend wreef hij met de top van zijn vuile wijsvinger over het
klimmende leeuwtje van goudaarde. Het was een aardige schotel - het
was bepaald een bliksems aardige schotel. Hij zou hem weer naar meneer
Schouters brengen. Die hield van oud aardewerk, en . het moest al beroerd gaan, als ie geen vijf gulden maakte voor zijn nieuwe aanwinst. Hij
zou beginnen met drie rijksdaalders te vragen - of nee - een tientje ! Kon ie
altijd nog zien, wat voor gezicht meneer Schouters trok. Die kon nooit
huichelen. Als ie jets mooi vond en 'et hebben wou, zag je dat zo aan z'n
gezicht, en dan was ie ook de beroerdste niet, keek niet op een kwartje,
gunde een arm mens z'n daggeld. Een geleerd man, die in een kamer vol
boeken zat te schrijven of te studeren. Ze zeien, dat ie zelf ook boeken
schreef, en stukken in kranten en dat ie daar z'n boterham mee verdiende.
Een heel geleerd man, maar een beetje gek, als 'et aankwam op antieke
dingen, Z'n hele huis stond vol rariteiten, beeldjes, tin, kommen, kannen
en ouwe rottige meubels. De Klomp had er heel wat binnengesleept in
de twee jaar, dat meneer Schouters daar in dat ouwe huis aan de Dreef
woonde, en altijd was ie er goed mee geweest, had een lekker winstje
binnengehaald, en kreeg nog een sigaar en een kop koffie op de koop toe.
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Vriendelijke mensen, die de grootheid niet in d'r hoofd geslagen was.
Als meneer Schouters nou es wezenlijk een tientje voor die schotel gaf!
Of reken nou maar drie rijksdaalders - dan had ie vandaag maar es even
zes gulden verdiend, die gladde Klomp. Als Baas De Neef ervan hoorde,
kreeg ie subiet de beroerte, die Gillis Franken hem van harte gunde. Hij
grinnikte en spuwde een lange straal tabakssap over de stoffige grindweg.
Nou, als ie er vijf gulden voor kreeg, was zijn dag nog zo slecht niet maar hij vroeg een tientje - yast! Slaperig keek hij over de wijdheid der
velden naar de horizon, waar de molen van het dorp traag zijn wieken
langs de lucht zwaaide. Het koren stond al aardig hoog. De wieders, die
als zwarte stippen door de bietenvelden kropen, zouden het danig heet
hebben in die blakke zon. Beter om ouwe schotels te kopen en er in een
handomdraai een gulden of wat aan te verdienen. Gillis begreep niet, dat
er mensen waren, stom genoeg om zich voor die zware en slecht betaalde
veldarbeid te lenen - zoveel als die kruipende wroeters verdiende hij op
zijn gemak altijd nog wel!
Tevreden neuriend hinkte de Klomp de zonnige polderweg af, beldorn dan hijgend en blazend de hoge dijk, veegde met zijn groezelige
rode zakdoek het zweet van hoofd en hal. en voelde met welbehagen de
lekkere koelte van de zware schaduw der oude olmen. Hier kon tenminste die gloeiende zon niet meer op je kop en in je nek steken, en het gedempter licht deed goed aan je vermoeide ogen. Nog drie kwartier, dan
zat ie bij meneer Schouters in de kamer. Hij zou wel een kop thee krijgen
denkelijk. Van die lekkere sterke thee, zoals alleen mevrouw Schouters ze
zetten kon, en die een ongekende weelde was voor de eeuwig-slappeketeltjeskoffie-slurpende Brabantse boerenmensen. En dan ging ie naar
huis, drie blinkende rijksdaalders in zijn zak, often minste twee - een beetje liggen suffen in het gras of de bleek, onder de appelboom - een pijp
roken - wat op zijn harmonika spelen. Als ie een tientje losmaakte voor
die schotel, ging ie naar de herberg, een paar stoopkes bier drinken en een
partij biljart spelen met de kastelein, al won die geweldenaar het altijd.
Stel je nou es voor, dat ie wezenlijk een tientje kreeg!
Toen hij, vermoeid en bezweet, voor het oude huis aan de Dreefkwam,
vond hij het hek gesloten. Verwonderd en ongerust liep hij achterom.
Er was geen hond te zien, en meneer Schouters had er wel drie, die hem
gewoonlijk blazend en kwispelstaartend tegemoet sprongen. De achterdeur was dicht, en op zijn gerammel kwam geen antwoord van de mopperende meid - alles bleef onheilspellend stil. Over de heg keek de tuinman van de buren en vertelde, dat meneer Schouters met zijn vrouw op
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reis was. Ze kwamen niet terug voor over een dag of acht op z'n vroegst.
Daar stond ie nou met z'n veelbelovend stuk koopwaar!
Teleurgesteld strompelde de Klomp naar zijn huisje aan het Zandpad.
Dat was een miserabele tegenvaller !- Altijd had ie verdomme van die tegenslagen ! Wat moest ie nou met die verrekte ouwe schotel beginnen?
Wachten tot over een dag of tien ? Zolang kon ie z'n geld niet missen. Natuurlijk zat er nou niks anders op, dan straks maar door te tippelen naar de
stad en te proberen 'et ding te verkopen aan Dingemans en Van Til, die
een winkeltje hadden, waar ze ouwe rommel verhandelden en zich deftig
antiquairs noemden. Niet dan node ging hij naar hen toe, want die twee
uitgerekende beroerlingen waren zo gierig als vrekken. Ze wisten een
beetje meer van oudheden dan de Klomp, al waren het nou niet precies
goed onderlegde vaklui, maar ze zaten op je prijzen as bloedzuigers, ze
pieterden een arm mens uit, dat je d'r misselijk van werd en warrhopig en al een paar keer was het de gladde Gillis Franken gebeurd, dat ie hun
een of ander stuk voor een tientje verkocht had en na enkele dagen hoorde, dat ze er vijftig of zestig gulden voor gemaakt hadden. En je moet
niet geloven, dat er in zo'n geval een halve rooie cent voor hem overs choot !
Niet eens een borrel of een goeie sigaar ! - niks - geen donder. Stikkelingen en afzetters. Hij verkocht maar liever aan meneer Schouters. Die
pingelde niet op iedere stuiver, en wat ie kocht, hield ie zelf- hoefde je je
tenminste later niet de haren uit je kop te trekken als je hoorde, hoe schandalige winsten er op je goed gemaakt werden door smeerlappen, die een
gezicht getrokken hadden of je ze de grootste vuiligheid aansmeerde.
Nee, hij hield er niet van zaken te doen met Dingemans en Van Til, maar
er zou deze keer wel weer niet veel anders op zitten. Z'n geld moest vlug
rente opbrengen, en een hele week of langer wachten op meneer Schouters, dat deed ie met - dat kon eenvoudig niet.
Terwiji hij zijn slappe koffie zette en boterhammen sneed, maakte hij
zich inwendig steeds giftiger op die twee pezewevers van kooplui in antiek, die natuurlijk, als ze de schotel al kochten, hem zouden afschepen
met hoogstens twee gulden - hij kende de prijzen, die de lamzakken betaalden en waar ze niet boven gingen, al praatte je je longen uit je lijf.
Twee gulden. Had ie net twee kwartjes verdiend. Wat was nou twee
gulden voor iemand, die op minstens twee rijksdaalders gerekend had?
Hij was trouwens ook net gek! Hij moest het gladweg verdommen!
Maar de tijden waren slecht. Hij leefde van de ene dag in de andere. Nog
twee hele kwartjes had ie in z'n portemonnee, en als ie van de week nog
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Oink wat sleet uit zijn mars, moest ie nieuwe waar inslaan en bij de koopman goed wat afbetalen, anders kreeg ie niks nieuws. Beroerd, dat nou
ook net die meneer Schouters op reis moest zijn. Altijd was hij den bloed
— dat was al begonnen bij zijn geboorte met die horrelvoet! Z'n grootmoeder had 'et altijd gezegd : `A'ge gebore zijt vor een 'allefke, woorde
nooit een sjoe !'
Pestwereld. Zijn goede stemming was hopeloos bedorven, nu de mogelijkheid van een gemakkelijke en grote winst zo bedenkelijk ingeschrompeld bleek door de onverwachte afwezigheid van de royale koper.
Traag kauwde hij zijn boterhammen met reuzel en scheurde met nijdige tanden het schrale vlees van het gedroogde scharretje, dat hij van het
bosje onder de schouw getrokken had. Zijn blik dwaalde naar de schotel,
die dicht bij het kleine venster op een stoel stond. Hij was toch mooi zoals
ie nou glansde in het streepje zonneschijn, dat door het stoffige glas viel.
Vast een mooie schotel. Jets bijzonders. Bij zijn weten had hij er nog nooit
zo een gezien.
En plotseling nam hij het vaste besluit er een krankzinnige prijs voor te
vragen aan die twee kliederige snertkereltjes in de stad, en keihard vol te
houden, dat het een zeldzaam oudengels stuk aardewerk was, minstens
het vierdubbele waard van wat hij ervoor vroeg. Hij zou ze suf praten en
es proberen of ie geen wraak kon nemen voor vroegere afzetterij ! Een
klucht ! Grimmig lachte hij, veegde de kruimels van zijn stoppelige kin,
en stond vastberaden op — deze keer moesten ze eraan geloven. Hij voelde een overredingskracht en blufvermogen in zich, waar zelfs die twee
misselijke vrekken van onder de indruk zouden komen. Nou moesten ze
er onderdoor!
Dingemans en Van Til hadden in 't Heuvelstraatje hun winkeltje van antiquiteiten. Koper en tin, aardewerk, doeken en wat kasten en kisten. Ze
wisten zo ongeveer de gangbare prijzen van de meest voorkomende dingen, maar overigens hadden ze niet het minste begrip van de waarden,
die door hun handen gingen. Dingemans was vrijgezel, vroeger marskramer geweest en, als de Klomp, sjacheraar in toevallig opgedolven
oudheden. Van Til was weduwnaar, had een paar centjes, en met het geld
van de een en de zakenkennis van de ander waren ze op een dag samen
dat winkeltje begonnen en verdienden er een aardig stuk brood in, konden zoetjes aan ook al wat over leggen, en waren tevreden met hun handeltje. Zij woonden samen in de twee kamertjes boven de winkel, en
achter was een werkplaats, waar Van Til, die timmerman en meubel493

maker geweest was, de oude kastjes en kisten opkalefaterde, die zij kochten en weer verhandelden. Zij kookten hun eigen potje, deden hun eigen
huishouden, hadden alleen een werkster, die tweemaal in de week het
ergste vuil kwam wegboenen.
Dingemans was de slimste van de twee. Hij had een geel rattegezicht
met vlugge, beweeglijke donkere oogjes, die nooit iemand recht in het
gelaat keken; magere, nerveuze handen met klauwachtige, kromme vingers, die in ogenblikken van onrust met korte, houterige beweginkjes aan
zijn sprietige knevel trokken. Hij liep even doorgebogen in zijn brede
schouders, en had een uitdrukking op zijn gezicht alsofhij altijd broedde
op middelen om zijn medemensen tot de laatste cent uit te benen. Hij
kon suikerachtig vriendelijk zijn tegen ldanten, waarvan hij iets verwachtte, maar bledd' stug en onbartnhartig voor degenen, die hem nodig hadden, hield onbuigzaam vast aan de belachelijke prijzen, die hij betalen
wou, als hij wist, dat de verkoper naar het geld hunkerde. Hij was nooit
een echte marskramer geweest als de Klomp, die plezier had in zijn zwervend leven en nooit lang piekerde over ondervonden smaad of teleurstelling. Dingemans was een dorre gruttersziel, egoist tot in de punten
van zijn hoornachtigei, afgebrokkelde nagels, hebzuchtig en harteloos,
onverzoenlijk rancuneus tegenover mensen, die hem te slim af waren geweest. En hij leefde in de voortdurende knijpende angst, ergens te veel
voor te hebben betaald en zijn waren te goedkoop te hebben verkocht.
Van Til was nog veel minder ondernemend, maar hij had langzamerhand heel wat overgenomen van de manieren van zijn vriend en cornpagnon, in wie hij een groot zakenman waardeerde, wiens sluwheid en
koele houding tegenover jarnmerende of scheldende verkopers hij heimelijk bewonderde. Ook hij had het gelige gezicht van mensen, die te
weinig in de buitenlucht komen, bijna altijd in .stoffige omgeving verblijven eii lijden aan slechte spijsvertering. Hij droeg ouderwetse, peperen-zouddeurige bakkebaardjes, die hem een grappige gelijkenis gaven
met een smoushondje. Zijn inhaligheid was minder agressief dan die van
Dingemans, maar nog veel hardnekkiger, en de kleinzielige angst voor
verlies of te weinig -vvinst plaagde hem als een kwaal, waarvoor geen baat
te vinden was, dan bij een aanwijsbare afzetterij van een onnozel koper
of verkoper. Meest liet hij onderhandelingen over aan zijn arglistige
compagnon, mengde zich enkel af en toe in het heen en weer gepraat met
minachtende woordjes, die hij van Dingemans had afgeluisterd.
Beiden vertrouwden niemand op de wereld buiten elkaar, en elkaar
vertrouwden zij nog maar alleen, omdat zij altijd de ander konden con494

troleren en dezelfde belangen hadden, daar zij gelijk op deelden in alles,
wat de zaak opbracht, nooit werd een koop gesloten buiten de aanwezigheid van een der twee antiquairs.
Zij waren mannetjes van rond de vijftig, kwamen beiden uit hetzelfde
dorp diep in de klei, en kleedden zich nog altijd zoals zij hun vaders hadden gekleed gezien, in stijve, degelijke boerse kleren, harde vetleren
schoenen en zwartzijden petjes, die nog maar door een Winkel in de stad
verkocht werden. Zo demonstreerden zij hun armoe en hun onnozelheid,
die geen van beiden, naar hun innerlijke overtuiging, zo groot waren als
de goegemeente geliefde aan te nemen. Zij hielden zich van de domme,
maar niemand ging met hen kuieren - daar waren zij zelf bij - zij lieten
zich niet onder sneeuwen - ze waren pienterder dan menige opschepper,
die dacht dat hij hun oren kon aannaaien. Het was voor een koopman zo
kwaad nog niet de naam te hebben niet al te slim te zijn. Des te minder
waren de anderen op hun hoede en des te gemakkelijker kon je ze een
poot uitdraaien. Toen Gillis binnenkwam, iaten zij aan een tafeltje vlak
bij de deur en onderzochten een tiental doorgewerkte doeken, die zij
's middags gekocht hadden van een oude boerin.
De marskramer deed opgewonden en groette luidruchtig: 'De goeiendag, manne! 'Oe stoan de zoake?'
Zij keken zonder belangstelling van hun doeken op, knikten koeltjes en
Dingemans vroeg met zijn lijmerige kraakstem : "Edde weer 't een of 't
aander stukske vallig'ed 'ier of doar opgeschaard soms ?'
`Vallig'ed?' kreet de Klomp. `Ge moog willen a'ge alle doage zukke
viillig'ed binne gedroge kreeg ! ler, gaddomme, bekekt dad es!'
Met een plechtig en tegelijk triomfantelijk gebaar legde hij de schotel
vlak onder hun onwelwillende ogen op de doorgewerkte doeken. Onverschillig keken ze er even naar, sloegen dan hun argeloze blik weer op
naar de Klomp, zich overduidelijk afvragend, waar diens opwinding wel
vandaan mocht komen en hoe hij de malle gedachte in zijn hoofd kreeg,
dat zij die zouden delen. Gillis lachte spottend. Zelfverzekerd riep hij :
`Kek ze doar nou d'r eige laauw 'ouwe, de gadverse slimmerike ! Net of
'a ze zo'n lthstelijk stuk al'ure van den dag tegekomme! Gullie 'e fertuin,
mannekes, want a' meneer Schouters thuis gewiest 'ad, zoud'em nooit
oonder j'w ooge gekregen 'emme!'
`Wad' is da' vor een schottel?' vroeg Van Til en trok hem naar zich
toe om hem van dichterbij te bekijken. 'Witte gij 't, Joanes ?'
`Bell - niks!' oordeelde Dingemans verachtelijk, maar hij schoof zijn
brilletje op zijn voorhoofd om beter te kunnen zien, wat hij voor zich had.
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De listige Klomp speurde hun ontwakende belangstelling en lachte
kraaiend.
"Oort den diee !' schimpte hij vrolijk. `Niks, zeet ie ! Een gladde veugel.
- bat die moar loope - doe net of 'at ie nie ziet 'at dad' een 'eel ouwen
Engelse schottel is - meer as 'oonderd joar oud - kekt es noar da' goudeerd, asteblieft - zo mooi peers 'edde gullie 'et nog nie dikkels gezien - of
wel soms ?'
`D'r is een schaarfaf,' merkte Dingemans op, de schotel met beide handen dicht onder de ogen brengend. 'Da' beschoadigd goed, doar 'edde
niks oan - komde nooit van af.'
loaoah!' smaalde de Klomp met een lange uithaal. 'A-t-ie puntgoaf war
adde'm 'eemoal nie in je kleviere gekrege. 'k 'Em 'em espres vor meneer
Schouters gekocht. Al meer as een joar geleden 'eet ie tege me gezeed:
Kloomp, zeet ie, ge mot es zo een ouwen Engelse schottel vor me zien te
krijge, mee zo'n leeuwken een van die Fraanse leliekes, zeet ie. Doar gif
ik altij nog gere veertig, vijftig guide vor, zeet ie, een a-t-ie somwijle puntgoaf is, nog een tientje meer, zeet ie, want die zijn barboars zeldzoam. Een
nou 'em ik er vandoag een te pakke gekrege, een boat 'em nou net nie
thuis zijn - nie vor over een dag of ettelijk komt ie vrom, een zolang kan
ik nie op m'n geld wachte, da' witte gullie ok wel.'
Toen hii de prijs noemde, die hij meneer Schouters in de mond gefantaseerd had, keken de compagnons elkaar even aan, en die opgeschrikte
blik was de Klomp niet ontgaan. Zouen ze aanbijten?
"t Is een kruis !' zuchtte Gillis er nog achteraan, met een intonatie van
argeloze oprechtheid. 'Da' zulde nou altij zien!'
Aarzelend vroeg Dingemans : `Wa' zouwt die schottel op motte brenge, deinkte ?'
`Twintig guide!'
Hij had het vastbesioten met rustige stem gezegd. Dingemans viel
bijna van zijn stoel.
`Twintig guide ?' herhaalde hij verbluft, viel toen uit : 'Man, zijde zot
gewoore ? Wij 'emme toch gin zoak om zukke bedroage te besteje!
Deinkte soms 'ad 'ier mieljeneers komme kope ?'
`Twintig guide!' smaalde Van Til er traag krakend achteraan. "Oe
darft de kerel 'et woord in z'n kweek te neme - da's godgekloagd, 't is
zoonden a'k 'et zeeg. A't nou Delfs was, moar 'et is gin eens Delfs.'
Gillis Franken ging beledigd rechter op staan.
`D'r zijn wel kiisteliiker schoalen as Delfs,' zei hij minachtend. `Moar
gullie 'e gin verstaand van j'w eige negotie. Zo'n prachtstuk van een an496

tieken Engelse schottel - a' meneer Schouters nou toch zellef zeegt, 'at ie
d'r veertig, vijftig guide vor over 'eet!'
"Ee meneer Schouters 'em gezien?'
`Neee, van eiges nie, want 'ij is op reis.'
`0 - o zo - joa joa.'
loa, Boar 'oefde nou zo nie vor te smeele - ik stoan j'w 'ier gin lieges
voor te prevele. Wilde 'm 'emme vor twintig guide, dan kunde 'mkrijge.
Een aanders dan. goan 'k ermee noar meneer den dokter, een ik vroag 'em
tien guide op de reutel - de schottel geef ik in paand tot 'a meneer Schouters vrom is,'
`Da' zou ik zeker doen a'k jou was,' ried Dingemans honend. 'Want
twintig guide vor een ouwe kepotte schottel geef ik nog in gin twintig
joar, nou Witte 't.'
De Klomp voelde zijn moed en zekerheid zakken. Zijn opschepperij
scheen niet veel indruk te maken op die twee kakkerlakken van schetenklievers ! Had ie maar liever de helft gevraagd. Nou had ie ze kwaad gemaakt en afgeschrikt met zijn fantastische prijs. Aanmerkelijk bekoeld en
gekalmeerd vroeg hij : `Nou, wa' zouwe jullie d'r dan vor wile geve? Ge
kun toch bieje !'
Even aarzelde Dingemans onder de vragende bilk van zijn vriend. Toen
zei hij met vlakke stem: "t Is nerges goed vor om tege zukke prijzen op
te bieje - a'ge nou nog es twee fijftigers gezeed 'ad!'
Vijf gulden. Gillis herademde. Zijn bluf had stevig ingeslagen! Want
die gierige sallemanders hadden anders nooit meer dan hoogstens twee
gulden geboden. Z'n zekerheid herrees. Nou kwam het erop aan, eruit
te halen wat erin zat.
`Twee fijftigers !' verwierp hij geringschattend. `Ge deink zeker a'ge een
kind voor 'ed ! Jullie zijn me de kooplui wel! Verkoopte gullie soms mee
geld toe?'
"Edde gij meer as vijf guide betoald voor die schottel?'
`Da' s nogal glad - a'k je toch zeeg.'
`Dan zijde nie goed wijs, man.'
`Moar a' meneer Schouters d'r nou meschien veertig of vijftig guide
vor gift!'
`A' - sjuust: a' ! Moar a' m'n taanten een manneke was, dan was 't m'n
oom - da' wete me-n-ammoal. Meneer Schouters is ok nie zot - die
koopt 'ier ok, moar gekken'uisprijze betoalt ie the..?
`Allee !' onderbrak de Klomp, die zijn moed weer voelde slinken,
overredend. loat oons afmoake. Ge gif me den gulden 66n de schottel is
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vor jullie - een ge moakt een goeie zoak - let op mijn woorde - ge zult
er gin spijt van 'emme. Afgemoakt ?'
`Pak je verrotte schottel moar mee,' antwoordde Van Til, maar Gillis
hoorde duidelijk de spijt in zijn stem en hij ging energiek tot de laatste
aanval over : `Nou, 'oeveul dan as uiterste ?'
Weer keken de compagnons elkaar aan. Dingemans nam een besluit,
en zei krachtig : `Allee - boat oons es wa' risikeere - zeuven 'n 'allef!'
`Moakt er acht van,' overrompelde Gillis, 'clan verdien ik sjuust twee
kwartjes, da's toch zeker nie overdoadig - een ik doen 't einkel om'a 'k
om'oog zit mee die groot uitgoaf - want aanders ...'
`Voruit!' besliste Van Til. 'Me woagen 'et er dan moar op. Moar a'ge
oons bedoonderd 'ed 'oefd"ier nooit meer in de wienkel te kommen, 'or !'
En zo verkocht Gillis Franken de schotel voor acht gulden, en liep heel
de weg over naar het dorp terug in zichzelf te lachen van verholen plezier. Nou wist ie, hoe hij die twee bloedzuigers aan moest pakken om een
menselijke prijs voor zijn waar te krijgen! En voortaan zouen ze hem de
boel niet weer voor een snertbeetje aftroggelen! Acht gulden. Nou zou ie
z'n eigen toch suf lachen als ie hoorde, dat meneer Schouters d'r geen
drie voor had willen betalen. Een schotel van niks, geen eens Delfs, en nog
kapot op de koop toe. Hij had ze lekker gemaakt met z'n welgeslaagde
grote smoel. Ga zo door, Klomp, ga zo door, jongen - wie een gierige
vrek z'n geldje van z'n hart scheurt, verdient een gouwe stoel in de hemel!
Dingemans en Van Til zetten de schotel voorzichtig in een kast, en
vroegen zich, nu Gillis met zijn dure sfeer van opgewondenheid weg was,
een beetje zenuwachtig af, of ze geen stomme streek uitgehaald hadden
met zoveel geld uit te geven voor een stuk beschadigd aardewerk van onbekende herkomst en soort. Hadden ze zich niet te veel laten opwarmen
door de brutale praatjes van die kreupele vagebond, die vast van zijn
eerste leugen niet gebarsten of voor zijn tweede opgehangen was ! Acht
gulden voor een schaal van grof, dik aardewerk, niet eens porselein - en
evenmin Delfts. Maar alla!, in zaken moest je af en toe een gewaagde zet
aandurven en als ze erop verliezen moesten, zouen ze de Klomp bij latere
aankopen wel zo het vel over zijn oren halen, dat ze zich ruimschoots
schadeloos stelden voor deze ramp ! Verdommes riskant vak toch!
Veertien dagen later kwam Gillis Franken bij meneer Schouters en verkocht hem voor een daalder een roodkoperen keteltje, dat hij voor een
kwartje achter op de hei van een verheugde arbeidersvrouw had losgebrand.
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Tevreden zat hij met beide handen om de kop thee en blies rimpeltjes
over het oppervlak van de hete drank. Plotseling viel hem iets in. Hij
grinnikte van voorpret, en .vroeg met een knipoogje: 'Is Diengemaans
somwijlen 'ier gewiest mee een ouwe schottel?'
la, juist vanmorgen. Een grote roomkleurige schotel, een beetje beschadigd aan de rand, met een leeuwtje in 't midden en verder Franse
lelietjes. Bedoel je die?'
`Sjuust! Wa' vroegt ie d'rvoor, de grenspens?'
`Vijftig gulden.'
De Klomp schaterde het uit en sloeg zich op de knie van pret. "Edde 'm
de deur uitgetrapt?'
`Nee, dat heb ik niet.'
Gillis zette verschrikt de kop thee op het bureautje, vroeg angstig en
gejaagd: `G'ecl 'em d'r toch zeker gin vijftig guide vor gegeve ?'
` Nee — ik heb 'em aangeraden liever met die schotel es naar Amsterdam
te gaan en 'em door het museum te laten schatten.'
`Meseum ? Loate schatte ? Woarom in Christesnoam ?'
`Omdat 't me een Spaans-Moorse schotel leek, en ik wil van iemand,
die er geen verstand van heeft, niet voor fijftig gulden een schotel kopen,
die misschien vijfhonderd gulden waard is, of nog meer.'
Met glazige ogen staarde de marskramer zijn gastheer aan. Hij hijgde
en werd krijtwit. Daarop trok hij aan het halsboordje van zijn blauw
boezeroen, alsof hij het tot stikkens toe benauwd had. Verwonderd keek
meneer Schouters naar zijn duidelijke ontzetting. Hij rees half overeind
in zijn stoel en vroeg bezorgd : `Scheelt er wat aan?'
De Klomp wuifde afwerend met de hand, slikte een paar keer, hervond
eindelijk zijn stem en stamelde: `VijCoonderd guide, zede? Vijf'oonderd
guide ? Da' kan toch ommes nie ! Een ik 'em 'em vor acht gulden oan
die sloebers verkocht !'
Nu was het de beurt van meneer Schouters om verbaasd te zijn. Hij
sprong uit zijn stoel overeind, en riep : `Wat ? Heb jij die schotel gehad?
Voor acht gulden verkocht? Man, je bent kranlainnie
'Ik geloof a'k 'et wel gaauw woore zal!' kreunde Gillis benauwd, en
verontschuldigend voegde hij eraan toe: 'Den 'oond van boas De Neef
stongt er gemoedereerd op 'de waarf uit te frete. Wie 'eet doar nou gedacht op!'
Even keek meneer Schouters naar het bleke, verslagen gezicht van de
marskramer. Toen Meld hij het niet meer uit en barstte los in een schaterlach.
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`Wat zeg je ?' bulderde hij. `Een boerenhond vrat uit die kostbare ouwe
schaal ?'
`Zo woar a'k 'ier zit, meneer ! 'IJ 'ad er da' stuksken al afgeknaauwd,
zee De Neef. Vijf'oonderd guide - vor acht 'em ik 'em verkocht oan die
oontige flikkers. Zouwde j'w eige nie vor je kop sloan ? Ge mot toch moar
vor 't oongeluk in de wieg geleed zijn.'
Zijn droom gleed aan zijn omfloerste ogen voorbij. Hij had zijn grote
kans gehad, de kans van z'n leven - en hij had 'em gemist - stomme verrekkeling die hij was. En zo iets overkwam je geen tweede keer. Vijfhonderd gulden - en misschien nog wel meer. Vijfhonderd gulden - en
misschien zes- of zevenhonderd. In z'n eigen lompe poten had ie die schat
gehouen, en voor acht nakende guldens had ie 'em verkwanseld aan die
gadsammese geidwolven in de stad. Dood zou ie kunnen neervallen van
ontzetting en narigheid. Hij wrong in wanhoop zijn handen tussen de
knieen en tranen liepen langzaam over zijn zonverbrande, stoppelige
wangen.
`Korn, kom,' troostte meneer Schouters, `alles is toch nog niet verloren ! Je gaat met Dingemans en Van Til praten. Die zullen toch wel met
je delen als de schotel werkelijk veel opbrengt ?'
`De diee?' kreet de Klomp vol afgrijzen. `Ge ken ze niet, meneer ! Die
gienge nog net zo lief van d'r geloof af, as da'ze me-n-ook moar een cent
mee liete profiteere. Die smerlappe - want ge zouwt er een oongeluk oan
begoan, der!'
`Kalm an, kalm an !' suste de ander. `Probeer 'et in ieder geval. Ik vtil
ook wel een goed woordje voor je doen. 't Is toch ondenkbaar, dat die
mensen -'
`De diee?' herhaalde Gillis schokschouderend. 'Die verkope d'r eige
voader een moeder, a-t-er iemes komt, die d'r een kwartje vor biedt nogal lekkere jutteperen ok - ik ken ze toch zeker net zo goed of a'k ze
zellefgemoakt 'ad - neee, meneer - ik kan d'r noar fluite - let moar es op !'
le moet er toch heen gaan. Je kan toch altijd een poging wagen, niet ?'
De marskramer keek hem aan, veerde op tot nieuwe energie : Wiesjendoonders goan 'k er noar toe ! Een - een - as ze me-n-afpoeiere zoonder
een cent, zal 't er speeren ok, doar kunde grust op goan - moar da' breng
me niks in. Gadsamme nog toe! - 'a mijn da' nou ok net mot overkomme! Warde gij moar thuis gewiest, dan 'ar ik de vijfoonderd gulden in
m'n zak g'ad. Een den 'oond vrat uit die schottel - 't is om d'r mee to
schreeuwe!'
Hij schreide werkelijk en sloeg zich met de gebalde vuist tegen het
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voorhoofd. Zonder zijn thee uit te drinken, zonder in zijn ontdaanheid
zelfs te groeten greep hij zijn stok, zwaaide zijn mars over de schouder,
en hompelde in grote opwinding, binnensmonds vloekend, de deur uit.
Medelijdend keek meneer Schouters hem na, zag hem door de tuin gaan,
zwaarder hinkend dan anders, de schouders naar voren gebogen als onder
een zware last, tien jaar ouder ineens. De Klomp droeg zijn gebroken
droom mee op zijn gekromde nek, en gebroken dromen wegen zwaar.
Geruineerd was ie - bestolen! Maar hij ging er dadelijk op af. Je wist
nooit - Dingemans en Van Til waren ten slotte toch ook mensen ! Ze
hadden ook een geweten - en al moest hij door zijn tranen heen bijna
lachen in bitter sarcasme om zo'n onnozele gedachte, hij klemde zich vast
aan die overweging : de twee antiquairs hadden immers 66k een geweten.
Hij moest op hun gemoed werken - hij moest deel hebben aan deze uit
de lucht gevallen rijkdom. 't Was al erg genoeg, dat hij in zijn onvergefelijke stomme haast het kostbare voorwerp uit handen gegeven had
voor een appel en een ei. Maar dat kon toch niet gelden? Dat was toch
geen eerlijke handel! De gedachte viel hem in : wat zou hij gedaan hebben met baas De Neef, als hij nu de schotel nog had? Zou hij hem de
helft van de winst gegeven hebben? Natuurlijk niet - zo'n stomme kaffer
van een boer ! - moest ie maar beter op z'n zaken letten. Maar als die twee
patjakkers weigerden te delen, zou ie misschien de inhaligheid van de
boer kunnen ophitsen om mee herrie te maken en schandaal.
Gillis Franken werd door de twee compagnons met ijskoude kalmte
ontvangen. Zij waren innerlijk totaal overstuur door de overweldigende
mededeling van meneer Schouters, waaraan zij nog niet vast durfden geloven. Heel de dag hadden zij er al over gedelibereerd of ze werkelijk de
verre reis naar Amsterdam zouden wagen, want vast stond nog niets.
Meneer Schouters had gezegd: hij geloofde - maar hij kon zich natuurlijk vergissen. Hij had Dingemans een briefje meegegeven voor de directeur van het museum, maar dat was nog geen bewijs, dat de schotel
werkelijk zo'n ongerijmde prijs op zou brengen. Stel je voor, dat het een
abuis was van meneer Schouters. De reis zou meer kosten dan de hele
schaal waard was ! En Dingemans en Van Til, men kon van hen zeggen
wat men wou, maar zij behoorden niet tot de lichtzinnige handelslui, die
te veel risico nemen, vast niet ! Zij zaten danig in draf en konden van zenuwachtigheid niet eten of drinken. Maar toen de Klomp met kwaadaardig flikkerende ogen en een rooie kop binnen kwam stampen, verstrakten hun gezichten en aan niets was hun innerlijke opwinding meer
merkbaar. Dadelijk begrepen zij, dat hij op de hoogte was, maar zij hiel501

den zich voor onnozel, keken hem argeloos vragend aan, en Dingemans
informeerde vriendelijk : `Aah, Gillis --- 'edde weer wad' opgedoan in de
polder ?'
De marskramer begreep aan hun houding op slag, dat er niets voor hem
te bereiken zou zijn, en het laatste restje zelfbeheersing verliet hem. In
vermetel en vastberaden optreden zag hij nog de enige kans, althans iets
te redden van de verloren rijkdom. Stotterend van drift viel hij uit: 'De
schottel. Woar is m'n schottel? Ik mot m'n schottel vrom 'emme.'
`Schottel? Wa' schottel ? Wa' zeeverde, man?'
Dingemans' stem klonk eerlijk verwonderd en zonder de minste trilling van onzekerheid of vrees. Dat maakte Gillis nog veel woedender en
wanhopiger, en bijna krij send schreeuwde hij met overslaande stem : `M'n
schottel! 'Ouw j'w eige zo onnozel moar the - m'n Spoanse, m'n Moorse
schottel, die zo veul weerd is, een die jullie me vor acht gulden afgestroafd 'emme - gaddomme !'
`Afgestroafd?' kwam Van Til met verontwaardigd lijmerige stem tussen. `Da's gadverdikkeme kras! Die stoad' oons compleet een 'allef uur
te soebatten om een ouwe kepotte schottel van 'em te kopen een dan
komt ie vertellen 'a m'em afgestroafd 'emme! Zo iets 'em ik nog nooit op
een fool 'oore speule !'
lul nie !' brieste de Klomp, buiten zichzelf rakend door de onheilspellende kalmte van de twee tegenstanders. • `G'e me bedoonderd. Moar da'
goa zo the! A'ge da' moar nie deinkt, mannekes ! Ik zal m'n recht zoeke!
Ge wit net zo goed as ikke a'ge zo'n kiistelijk stuk the voor een scheet
een Brie knikkers meugt kope ! Da's gin erelijken 'aandel. Ik goan noar de
pelisie - noar de ketonrechter - ge zult ervan 'oore !'
Dingemans schoof z'n brilletje naar z'n voorhoofd en keek de marskramer met pinkende oogjes nieuwsgierig en onderzoekend aan. Daarop
zei hij vergoelijkend tot zijn compagnon: "t Is-t-em bepoald in z'n kop
gesloge, den aarme kul - moak j'w eige the kwoad, Driekes - 'ij kan 't ok
the gebetere !'
Van Til schudde meewarig het hoofd, maakte vaag een verzoenend
handgebaar. De Klomp ziedde. Hij voelde zijn machteloosheid als een
felle pijn, die stak en brandde en vernederde; de bijna onweerstaanbare
lust bekroop hem, zijn mars bij de riemen te nemen en alles in deze vervloekte winkel kort en klein te slaan, de slimme koppen van die twee farizeeerachtige beroerlingen het eerst.
Maar zijn hebzucht waarschuwde: zo was er helemaal niks te bereiken.
Hij was verkeerd begonnen en al veel te ver gegaan. Om z'n woede en
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bedreigingen maalden ze niet. Hij moest het liever toch maar eens in het
gemoedelijke proberen. Met inspanning van al zijn krachten wurgde hij
zijn woede eronder, slikte herhaaldelijk, beproefde een verzoenend glimlachje en zei op geheel andere tom,: `Nou, allee, manne - zo is 't nie gemeend, 'ee? Me-n-oeve d'r ommes gin pelisiezoake van te moake. Me
zijn christenmeinsen oonder mekoare, wa' gullie? Een me weten ammoal
da' me mekoare nie meuge bestele. 1k 'em de schottel gevonnen een 'em'ier
gebrocht. Gullie meugt 'em neturelijk wijer verkope - da's je goei recht moar a-t-ie nou vijf'oonderd gulden op goat brenge, dan dele me soamen,
'ee, gelijk op, ielijk een derde part - da's redelijk, is 't gin woar ? 1k vroag
d'elleft gin eens, al zou ik doar oansproak op 'emmen a'ge 't goed bekekt
- moar mee een derde part zijn 'k content - een gullie zul toch zeker nie
je ziel nie wille bezoondige mee een aarm onnozel meins te bestele, die
j'w in goei vertrouwen een schat overgift ? Want a'ge iemes z'n deel
oont'ouwt, dat 'em in rechtveerdig'ed toekomt, da's ok stelen, 'ee da'
kund' al uit je kattekissemes lere - me zijn toch christenmeinsen oonder
mekoare, wa' gullie nou?
Zijn tong lag droog in zijn mond, plakte tegen zijn gehemelte van het
zenuwachtige, snelle praten. Zweetdruppels parelden op zijn voorhoofd
en neus, prikten onder zijn knevel en op zijn schedel. Steeds nerveuzer
werd hij onder het ijzige, minachtende zwijgen van de twee onverstoorbare kooplui tegenover hem. Zijn angst en vertwijfeling stegen al hoger
onder hun stug en afwijzend kijken. Hij bedwong zijn terugkerende
woede, sprak in een adem door, bang voor de onherroepelijke weigering,
die hij te horen zou krijgen, zodra hij zweeg en hen aan het woord liet
komen. Hij voelde zich diep ongelukkig en als lichamelijk ziek. Hij gebaarde met zijn vrije hand, verwarde zich in z'n woorden, herhaalde al
eerder gebruikte argumenten, beriep zich nogmaals op hun christenplicht
tot onkreukbare rechtvaardigheid, voelde bij ieder woord zekerder, dat
alles tevergeefs was, dat zijn vonnis was geveld, dat de twee slimme, inhalige en gewetenloze winkeliertjes hem zonder een cent schadeloosstelling de deur uit zouden zetten. Hij voelde zich al werkelijk in zijn christelijke gerechtigheidszin beledigd, en dat bracht hem ertoe, ook baas De
Neef in het geding te betrekken, en met schorre stem en dorre lippen
prevelde hij : da's woar ok - baas De Neef mot ok wa' mee 'emme zo'n arm boerke - da' ldootje wies ok nie wat ie van d'aand dee - recht is
recht, 'ee - 'um komd ok wa' toe.'
Een glimlach brak door op Dingemans' gelig rattegezicht, een geamuseerde glimlach, zo rustig en volstrekt gewetenloos, dat de Klomp plot503

seling verschrikt zweeg, alsof ie een klap , gekregen had. Hij wiste het
zweet van zijn voorhoofd, zijn hand beefde, hij keek zijn kwelduivels
hulpeloos aan, met jagend hart en uitpuilende ogen. Geen van beiden
sprak ook maar een enkel woord. Zij loerden naar hem met nieuwsgierige
ogen, als was hij een misgroeid beest van de kermis of een potsierlijke
circuspias en als hadden ze niets uit to staan met alles wat hij zei, of
namen ze het op als een komieke uitval van een zwakzinnige en krompratende kwajongen, die je niet verantwoordelijk kon stellen voor wat hij
eruit gooide. Onder die onverdraaglijke blikken vloog de met zoveel
moeite bedwongen woede van de Klomp met een vaart weer omhoog.
Daverend stampte hij met zijn horrelvoet op de hol ldinkende vloer, en
barstte, wanhopig vloekend uit : `Zegt dan toch es wa', godnondeju! Ge
zul me toch m'n part nie oont'ouwe zeker, 'ee?'
Dingemans haalde verachtelijk de schouders op, zei onverstoorbaar :
louw part 'edd' al beet, man. In eerelijken 'aandel 'emme wij een schottel
van jou gekocht - een me-n-emme kontaant betoald, woar of the soms?
Me-n-emme gerisikeerd, a'me d'rop verliere zouwe. A ' me verdiene - 'oe
meer 'oe liever - moar da' roak jou nie, is 't wel? Net zomin as boas De
Neef. A'ge verkoopt, 'edde je rechte verlore - da' wit een kind. Driekes
een ikke betoalen eerelijk - moar me betoale nie meer as ene keer, oont'ou da' moar es.'
Zo hard en onverzettelijk werd het gezegd, dat ontzetting loodzwaar
over Gillis' hart viel. Alle hoop, die hij misschien toch nog heimelijk en
schuchter gekoesterd had, vervloog niks zouen ze hem geven, geen halve
rooie duit, niks ! En hij stand machteloos. Hij kon ze niet dwingen, met
geen mogelijkheid, niks kon hij ze doen! Hard als steep, koud als ijs volhardden ze in hun onbarmhariigheid, bleven op hun recht staan, en waren onkwetsbaar - de smeerlappen, het clievengespuis. En hoe meer hij
raasde, hoe meer hij nog uitgelacheft kon worden ook. Met inspanning
van zijn laatste krachten bedwong hij zijn laaiende woede en de wilde
vertwijfeling, die schreeuwen, tieren en vernielen wou. Schor zei z'n
doffe stem: ` Doan zulde spijt van 'emme. Oneerelijk verkrege goed gedij
nie - let es op mijn woorde - die van den aarme steelt, is een dubbelden
dief - 't zal je d'r noar vergoan, mannekes - me spreke mekoare nog wel
es.
`Nou zou ik oonder'aand m'n moond moar es 'ouwe !' viel Van Til
nijdig uit. `A'ge soms dreigemente bedoelt, motte 't moar zege - want
doar is de pelisie goed vor a'ge 't soms nie wies!'
Maar dat was de Klomp nu toch een beetje kras. Zijn moeilijk bedwon504

gen razernij sprong schuimend naar buiten, en hij brulde: 'De pelisie?
De pelisie ? Durreve jullie van .de pelisie te proate ? Jullie - 'oontige bandiete - gaauwdieven een oplichters ! 'k Zal ikke, gadvernondepetat, noar
de pelisie lope, da's wad' aanders !'
`Wacht een bietje', zei Dingemans, en langs hem heen glippend, rukte
hij de deur open en wenkte een politieagent, die juist met zijn kalme surveillantenstap voorbijwandelde. De agent kwam zonder haast naderbij :
`Wa' doet erop?'
'Oach, Meesters, de Kloomp is zat of 'ij is een bietje zot gewooren een
'ij moakt 'ier, gadvergemen, een spektoakel 'at ammoal een schandoal is
vor de bure. 1k 'em er m'n bekomst van. Zet 'em asteblieft op stroat !'
De agent keek streng en trok zijn schouders vierkant. Hij stapte de
winkel binnen en zei bars-gemoedelijk : Wa's da' nou, Fraanke ? Moakte
gij 'ier ruzie ?'
De Klomp keek hem aan met een blik vol haat. De verbittering van de
bedrogene en weerloze, die voelt, dat de openbare macht het hem aangedane onrecht ontkent en de bedriegers in bescherming neemt, dreef de
tranen van vertwijfeling brandend naar zijn ogen.
`Welzeker !' grauwde hij grimmig. "Ellepte gij die sloebers nog moar!
't Is me 't wereldje wel - de pelisie stoa, gadsammen'emelen, oan de
kaant van de dieve !'
De agent en de winkeliers wisselden een blik van verstandhouding:
de 'Clomp was dronken of gek, daar viel niet aan te twijfelen. Kalm,
maar met onmiskenbare dreiging in zijn barse stem, zei agent Meesters:
`Korn, kom, Gillis, past een bietjen op je woorden, 'ee, een moak nou a'ge
wegkomt, eer a'k persesverboal op mot moake. Nou, allee - 'oe deinkt erover ?'
De marskramer begreep, dat hij de zwakste was en het veld moest ruimen. Hij sjorde met een vermoeide beweging de mars over zijn schouder,
boog moedeloos de rug dieper onder zijn vracht, en ging langs de agent
naar de deur.
''t Is goed, ik goan al,' mokte hij ; maar op de drempel keerde hij zich
nog eens om, schudde zijn opgeheven stok tegen de twee compagnons,
en dreigde dof: `Ik zal jullie bekend moake - rekent erop!'
Dan stampte hij de straat op en verdween in de vallende schemer.
Heel de weg over naar het dorp moest hij de tanden vast opeenklemmen om niet als een kleine jongen te gaan lopen grienen. Het was te erg,
wat hem overkwam. Dat kon geen mens verduwen. Erbarmelijk vloekte
hij. Vervloekte zichzelf, vervloekte meneer Schouters, die niet thuis geSOS

weest was, toen hij nog met de fortuin in zijn onwetende vingers rondliep, vervloekte tot in het diepst van de hel de inhalige schavuiten, die
hem de schat ontfutseld hadden, vervloekte de agent, die hem weggejaagd had, in plaats van de afzetters in hun nekvel te nemen, vervloekte
heel deze beroerde, onbarmhartige wereld, waar Onze-Lieve-Heer hem
op een ongenadig ogenblik in geschopt had om altijd en overal den bloed
te zijn, arme sukkelaar, die hij was! Geen moment dacht hij er meer aan,
dat hij de onbekende schotel als echt oud-engels aardewerk met een aardig
winstje verkocht had, grinnikend om de sluwheid, waarmee hij de suffers
van kooplui een vermoedelijk waardeloos stuk grof aardewerk voor oink
geld had aangesmeerd. Hij zag zichzelf enkel als de weerloze stumper, tegen wie de hele wereld samenspande om hem de enige grote kans van
zijn leven afhandig te maken. Hon-der-den guldens - een compleet kapitaal - hadden ze hem voor acht gulden afgetroggeld - voor een kale acht
guldentjes. En ze weigerden keihard hem ook maar een cent schadevergoeding te betalen, zijn rechtmatig deel werd hem onthouden - en de
overheid stond natuurlijk onmiddellijk klaar om de schurken met de sterke arm te beschutten ! Hoe kon zo groot en stinkend onrecht bestaan ? En
dan verbaasden ze d'r zich nog over, dat de mensen bolsjewiek werden!
In zijn huisje kwakte hij de mars in een hoek en liep regelrecht naar de
herberg om zijn verdriet een beetje te verzetten. Na zijn derde brandewijntje met suiker begon hij met van aandoening bevende stem zijn
rampspoed te vertellen aan de verbaasde toehoorders, die vloekten van
ontzetting en bittere jaloezie, en koud werden bij de gedachte, dat hun
vandaag of morgen misschien ook wel eens zo'n buitenkansje te beurt
kon vallen. Zij toonden veel verontwaardiging tegenover de harteloze
vrekken uit de stad en veel meelij met de bedrogen Klomp, die vertederd
onder hun meewarig gevloek het ene brandewijntje na het andere door
zijn benard keelgat liet glijden, en wenend een rondje gafuit dankbaarheid
voor hun hartelijke deelneming.
De volgende morgen wist het hele dorp haarfijn wat er zich voor een
drama had afgespeeld. Maar toen de Klomp verdrietig en met een monsterachtige kater de straat op wankelde om zich althans wat te koesteren
in de warmte van het algemene medelijden, wachtte hem een bittere ontgoocheling : de stemming had zich in boosaardige spotternij tegen hem
gekeerd. Zij waren immers allemaal inwendig radeloos van krimpende
afgunst, en voor de onhandige idioot, die zich zo'n fortuin had laten ontgaan, voelden ze niets meer dan grimmige verachting en spotzucht, gemengd met volkomen redeloze haat, omdat hij wel het grote lot in han506

den gekregen had – hen voor geweest was. Een kwaadsappige mengeling
van verontruste primitieve gevoelens, alle voortpuilend uit plots aangezwollen hebzucht, die zich bevredigde aan dolle, fantastische voorstellingen van "ad ik nou es'. Waarom had nou juist zo'n stomme hond als
die Klomp die schotel in zijn vingers moeten krijgen – en die steenezel
had 'em niet eens vast weten te houden!
Annemie van Tichelen stond in al haar blond-en-blanke struisheid in
haar deur, toen Gillis, verslagen onder de stekelige opmerkingen, die hij
al te verduren gehad had, voorbijkwam. Zij had de mouwen over de
blanke armen opgestroopt tot boven de ellebogen en met de handen op
de ronde heupen keek ze hem vernietigend aan. Hij knipte met de ogen
tegen de koude glans van haar harde blik, en als een mes sneden haar
scherpe woorden door zijn vernederde en gehavende ziel: 'Dad 'edde
doar es evetjes nijjig gedoan, Kloomp ! Ge zij me de koopman wel, gij.
Die mee jouw trouwt is oonder de panne ! – gadvergeme, wa' 'n gladjoanes ! 'Oal je schoolgeld vrom, loomperik!'
Gillis Franken boog het hoofd en antwoordde niet, beseffend, dat er
voor deze blunder van hem geen vergiffenis bestond. Verbittering snoerde hem de keel dicht, en somber sloop hij naar de herberg om in een
nieuwe stroom van brandewijn zijn overweldigend verdriet te smoren.
Nog eer de klok voor de middag luidde, werd hij strompelend en
struikelend, beurtelings kernachtig vloekend en met jammerende uithalen schreiend, door een paar solied aangeschoten feestbroeders naar huis
gebracht, waar hij half bewusteloos in zijn bedstee tuimelde en boven op
de dekens een etmaal achtereen sliep.
Toen was het ergste voorbij en kon hij weer een beetje regelmatig denken. Hij zag in, dat er niets overschoot dan te berusten en als hij kon : te
vergeten. Maar vergeten stond niet in zijn macht. Zwijgen evenmin.
Telkens weer moest hij de ramp vertellen aan mensen die er nog niet van
wisten of zich zo hielden, om zich te vermaken met zijn wanhopig gelamenteer. Hij maakte baas De Neef half krankzinnig door telkens terug
te komen, en weer te jammeren over hun beider verfoeilijk lot, tot de
boer ten einde raad dreigde hem een schot hagel in zijn zitvlak te jagen,
als hij zich weer op het erf durfde vertonen : hij had genoeg aan de galbittere gedachte alleen en hoefde er niet iedere dag nog eens extra aan
herinnerd te worden.
De Klomp zwierf rond de winkel van Dingemans en Van Til, keek
door de ramen of de schotel soms in de uitstalling stond, en voelde, dat
er door een schijnbaar onverschillige politieagent op hem gelet werd.
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Zachtjes knarste hij op zijn tanden van nametoze woede.
En toen hij op een vroege maandagmorgen bij de koopman in de stad
zijn mars had aangevuld, kwam hij de compagnons tegen, die, blinkend
geschoren en uitgedost in hun beste zwarte pak, met de zijen petjes stijfrecht boven bun gele smoelen, op weg waren naar het station. In een
blauwe handdoek geknoopt droeg Dingemans een rond voorwerp, en
wat kon het anders zijn dan de kostbare schotel? De Klomp kreeg een
afschuwelijke scheut van felle pijn door zijn bonkend hart. De bandieten
gingen in Amsterdam het judasloon voor hun smerige gedrag in ontvangst
nemen ! Ze keken hem natuurlijk niet aan. Met van haat gloeiende ogen
zag hij hen de Stationsstraat in zwenken en terneergeslagen vervolgde hij
zijn weg – een gebroken man. Daar ging de rijkdom, die een spotachtig
noodlot hem een ogenblik in de schoot geworpen had, en die hem dadelijk
daarom meedogenloos weer was afgenomen. Hij mocht weer als vanouds de polder in trekken en zien, dat hij met halve en hele centjes winst
op armzalige koopwaar zijn kostje bij elkaar scharrelde! Wat een bestaan!
Wat een bestaan voor iemand, die met een slag hon-der-den guldens had
kunnen verdienen, als het toeval een minder boosaardig spel met hem gespeeld had. Mistroostig voortstappend, voelde de Klomp heftiger dan
ooit de neiging in zich aanzwellen op slag bolsjewiek te worden. Voor
rampzaligen en verworpelingen als hij was er waarlijk geen andere uitweg mogelijk.

II

Dingemans en Van Til voelden zich beverig zenuwachtig en tegelijk
plechtig gestemd. Het had lang geduurd eer zij het besluit hadden durven
nemen, de verre reis te wagen. Want hoe koortsachtiger zij erover piekerden, hoe aarzelender zij stonden tegenover de fantastische mededeling
van meneer Schouters, en zij kOnden eenvoudig niet geloven, dat ze de
onbetwistbare eigenaars waren van een schotel, die zo onnoemelijk veel
geld waard zou zijn.
Toen Dingemans op die gedenkwaardige dag van het huis aan de
Dreef in de winkel terugkwam, bleek en ontdaan, en met bevende handen en vroom gebaar de schotel voorzichtig op een stapel doeken in een
kast neerzette, meende Van Til niet anders of die vermaledijde Klomp
had hun een waardeloos prul in de handen gezwendeld. Dingemans had
eerst een glas water moeten drinken om wat bij te komen, en toen had hij
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zijn compagnon verteld, wat meneer Schouters gezegd had. Ook Van Til
was van kleur verschoten bij die verbluffende mededeling. Zijn lichtelijk
uitpuilende ogen begonnen te schitteren in begerige gloed, en langzaam
wreef hij zijn grote, gele handen, dat de vingers in de gewrichten kraakten. Zoveel geld ! Dat was nou nog es een meevallertje ! En meneer Schouters had er verstand van. Daarop was na de middag de rumoerige scene
gevolgd met de Klomp, tegen wie hij het dus ook gezegd moest hebben.
Maar stilaan, nadat de eerste opwinding wat gezakt was, kwam er een
angstige twijfel dreinen. Het begon hun hoe langer hoe onwaarschijn7
lijker voor te komen. Een schotel van grof aardewerk, bovendien nog
beschadigd - kOn die nou wel eerlijk zoveel geld waard zijn ? En dan, was
het niet een pietsie verdacht, dat meneer Schouters, die er dan zoveel verstand van had, weigeren zou, het ding te kopen, als het werkelijk zo kostbaar was ? Liet iemand zich vrijwillig zo'n prachtig buitenkansje ontgaan?
Was dat in redelijkheid aan te nemen? Als zij, Dingemans en Van Til bijvoorbeeld, geweten hadden, dat Gillis Franken hun voor acht gulden een
schotel van onschatbare waarde in huis bracht - zouden zij hem weggestuurd hebben met de boodschap, dat deze negotie meer moest opbrengen
dan zij besteden konden ? Kan je begrijpen! Onmiddellijk zouden zij hem
ingepikt hebben. Handel is handel. En handel, dat is: zo goedkoop mogelijk inkopen, en zo duur mogelijk de boel weer van de hand doen. Hoe
meer winst, hoe beter de zaak. Als de leverancier door gebrek aan ervaring of verkeerde inlichtingen zijn waren veel te goedkoop afgaf, was dat
toch zeker voor rekening van de onbekwame leverancier ?! Dan moest ie
maar niet zo stom zijn ! En die meneer Schouters, zo geleerd, zo veel gewiekster dan zij allemaal met elkaar - die zou gemoedereerd de fortuin
zijn huis voorbijsturen? Als het een eerlijke, rechtvaardige koop betrof?
Als ie maar te betalen had, wat hem gevraagd werd? Hij was toch ook
niet gek! Of Of maakte die Hollandse kwiedam een grapje met hen? Hij was er
best toe in staat. Hij Liet de mensen er wel eens meer inlopen en haalde
soms de dolste streken uit. Had ie laatst niet op een nacht het zoldervenster bij Van de Mortel zwart gelakt, zodat de ouwe mensen 's morgens
geen licht in hun zolderkamertje kregen en om elf uur mopperend in hun
bed lagen te soezen, tot de verontruste buren hen eruit geklopt hadden,
zeer tot verontwaardiging van de zure vrouw Van de Mortel, die geschreeuwd had, wat dat beduiden moest om fatsoenlijke mensen in het
holletje van de nacht lastig te vallen. Heel het dorp had zich blauw gelachen. Best mogelijk, dat ie hen ook in de maling wou nemen. Misschien
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was die schotel geen duit waard, was ie foeilelijk en volkomen onbeduiderid, bespottelijk nieuwerwetse namaak! Wou ie ze alleen op stang jagen
en zou zich later een halve beroerte lachen, als ze eerst opgeschept hadden
en naderhand een vergeefse reis gemaakt. Kon de hele stad en het hele dorp
meegillen om hun stomme goedgelovigheid. Die geleerde pias was best
in staat zo'n streek uit te halen !" Het was eigenlijk te verdacht, dat ie de
schotel voor vijftig gulden niet had willen. kopen.
En als ie per ongeluk te goeder trouw was, Icon ie zich bovendien nog
vergissen. Hij was ook niet 41wetend, al had ie meer verstand van oudheden en rariteiten dan zij.
Dolzenuwachtig hadden ze mekaar gemaakt met al hun bedenkingen.
Ze konden er niet van slapen, aten slecht, zagen er nog geler en stoffiger
uit dan anders, zeien vinnigheden tegen elkaar, en kwamen dagenlang tot
niets. De schotel was geen minuut uit hun gedachten. Telkens haalden ze
hem weer uit de kast, hielden hem in het licht, probeerden hem zijn geheim of te kijken, voelden aan de ruwe breukrand, maar konden niks bijzonders aan 'et hele ding ontdekken, niks duurs, niks rijks — en toch bleven ze verschuchterd tegenover de onwezenlijke glorieschijn van de fabelachtige waarde, honderden guldens, die hij — misschien — vertegenwoordigde. Voor mensen, die gewend waren zuinig met halve guldens
en hoogstens een enkele keer met rijksdaalders of een tientje te 'rekenen,
was zo iets niet veel minder dan een wonder. Als ie nou toch es werkelijk . ..
Maar hoe kon zo jets nou ? Ga zelf maar eens na. Meneer Schouters had
'em niet willen kopen — en dan begon het twijfelend geredeneer weer van
voren of aan.
Ten einde raad was Van Til toen nog eens met de schotel naar het dorp
gegaan en had meneer Schouters gevraagd nou es echt serieus te zeggen,
wat hij er eerlijk van dacht. En die had ongeduldig gevraagd, waarom ze
nog niet naar Amsterdam gegaan waren, dan wisten ze al lang precies
wat ze in handen hadden. Hij kon niet anders doen dan herhalen, wat hij
al tegen Dingemans gezegd had : hij geloofde vast, dat het een stuk
Spaans-Moors aardewerk was, minstens vierhonderd jaar oud en zeker
voor een verzamelaar vijfhonderd gulden waard, als het niet meer was.
Het klonk Van Til liefelijk in de oren, als het muzikale geklingel van
goudstukken zelf. Maar het wantrouwen bleef toch aarzelen. Schuchter
vroeg hij, een beetje bang de deftige beer boos te rnaken: `Zou meneer
d'r soms zelf gin vijf'oonderd guide vor wile geve ?'
Meneer Schouters had gelachen.
`Als ik me die weelde kon permitteren, had ik het al lang gedaan, man.
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Maar as je 't niet vertrouwt, zal ik je een voorstel doen: ik geef je honderd gulden voor de schotel, en ik neem hem zelf mee naar Amsterdam.
Wat ie meer opbrengt delen we samen. Doen ?'
•
Honderd gulden ! Dat was al een heel bedrag. Van Til werd afwisselend
bleek en rood van ontroering. Hij voelde sterk de verleiding het zekere
voor het onzekere to nemen, maar iets diep in zijn begerige ziel stribbelde
angstig tegen ; de hebzucht dacht met rillende ontzetting aan de mogelijkheid, dat die vreemde lammeling met tweehonderd gulden van hun
winst zou gaan strijken, als de schotel eens werkelijk vijfhonderd opbracht ... Ziek van ellende voelde hij zich al bij voorbaat, als hij aan die
ramp dacht. Met bevende stem stamelde hij : 'Da' - da' zou ik - eh - eest
mee m'n compejon motte beproaten, 'ee meneer:
`Nou, best!' glimlachte meneer Schouters, die zich vermaakte met de
duidelijke tweestrijd van het schraperige mannetje. 'Maar laat je nou liever raden : wees niet zo verdomd krenterig en bang. Waag er een reis
naar Amsterdam aan en neem de winst helemaal. Kan je die arme bliksem
van een Klomp ook nog wat toestoppen.'
Na dit gesprek voelden Dingemans en Van Til zich al heel wat zekerder,
maar het had toch nog een voile week geduurd eer zij eindehjk tot de
reis hadden durven besluiten. De nacht van zondag op maandag hadden
ze geen oog dichtgedaan, en rillerig, met een gewaarwording of ze een
kwade ziekte onder de leden hadden, waren ze naar het station gegaan.
Zij hadden de ontstelde Klomp en zijn venijnig uitschietende blik opgemerkt, en die ontmoeting leek hun een kwaad voorteken. Maar ze repten
er tegen elkaar met geen woord over. Nu zaten zij zwijgend tegenover
elkaar in de trein, zacht meeschuddend op de denderende maatslag der
wielen, Dingemans met de schotel, in een blauwe handdoek geknoopt op
zijn knieen, en kauwden een kwast aan-hun zwarte, scheef inbrandende
zondagssigaar. Van tijd tot tijd keken zij eens door het venster naar buiten,
waar het bonte landschap onder de lachende zomerzonneschijn voorbijzwierde, maar zij zagen niets dan de beelden, die jachtige verontruste
begerigheid hun voortoverde, veel blinkend geld, dat plots ineenschrompelde tot de spotlach van meneer Schouters, wiens Uilenspiegel-eigenschappen voor hun opgezweepte fantasie al overdonderender afmetingen
aannamen. Als koortslijders voelden zij zich nu, heet in opgewonden verwachting, dan koud in de ontzetting van de zekerheid der nederlaag.
Zachtjes en gestadig zweetten zij van agitatie.
`A'me weer in 't spoor zitte, zijn me-n-in ieder geval een bietje wijzer,
Driekes!' zei Dingemans, die het zwijgen niet langer verdroeg.
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Van Til knikte.
`Asgodjeblieft,' antwoordde hij voorzichtig, om het noodlot niet te
tarten.
`Een meschien wel een ietske rijker ok,' veronderstelde, door het verlossende praten een beetje driester al, Dingemans.
"t Is t'ope !' piepte Van Til aarzelend; hij vond het stom om zo onomwonden van hun hoop te spreken. Kwam het altijd falikant uit. Zijn bolle
oogjes zochten vreesachtig de schotel in z'n blauwe hoes op de knieen van
zijn maat. `Moar ge mot liever gin 'ei roepen eer a'ge de brug over zijt!'
`Da' doen 'k ok nie, man, da' doen 'k ok nie !' riep de ander, nu eveneens verschrikt in zijnvaag bijgeloof. `Ik zeeg zo moar - 't zou toch kunne!'
`Van eiges,' knikte Van Til, `alles kan. Moar ik mot 'et eest nog zien,
'or. Ik begin 'et 'oe langer 'oe oariger te vinne. Ge zou zegen, `ee : 'oe kan
zo iets nou bestoan?'
`Joa - bestoan - bestoan - doar bestoa zoveul doar a'ge amper oan zou
kunne gloove - da's ok wa' - de raodio bestoad ok wel, een doar kund'
ok mee je verstaand nie bij !'
Hij voelde zich geprikkeld door de ongelovige twijfel van zijn cornpagnon, die hij diep in zijn hart maar al te zeer als gerechtvaardigd voelde,
maar waarom hij toch gedurig in onredelijke woede raakte.
`Ge zijd' een echte pezewever, gij !' voegde hij er nog nijdig am toe en
Driekes slikte schouderophalend de belediging zonder te antwoorden.
Hij voelde zich te moe en te beverig om voor de zoveelste maal ruzie te
gaan maken en vinnigheden uit te wisselen om die vermaledijde schotel.
loat oons nou moar afwachte,' zei hij wijs. 'Nog een poar uren een
dan wete me woar amme-n-oan toe zijn.'
Beider hart klopte onstuimig en angstig bij de nadering van het beslissende Uur. Zij dachten vol schrik aan het onderhoud met de museumdirecteur. Ze hadden wel een briefje bij zich van meneer Schouters, die
hem goed kende, maar ze begrepen nu toch weer niet, waar ze de moed
vandaan zouden halen om zo'n groot heer op te zoeken en hem lastig te
vallen met vragen over een ouwe, beschadigde schotel, die een sjacherende leurder als etensbak van een waakhond bij een keuterboertje in het
Brabantse achterland had opgeduikeld. Opnieuw leek het hun ontzaglijk
vrijpostig en hadden ze de beklemmende gewaarwording, dat ze de dupe
waren van een daverende Uilenspiegel-streek, waar iedereen bij hen uit de
buurt zich wekenlang, en telkens weer, tot aan hun dood toe, de stuipen
om zou lachen - er zouen liedjes op gemaakt worden en Tangs de straat
gezongen - een malse bijnaam zouen ze eruit overhouen als enige, weinig
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benijdenswaardige winst: de Schotteldoeken of jets dergelijks — zij hoorden het al. Hadden ze die verdommese schotel maar nooit gezien! Onder
hen dokkerden de wielen hun eentonig schokkende cadans over de rails.
Soros hoorden zij ze veelbelovend zeggen: Vijf'oonderd pop — vijf'oonderd pop —
Maar even later ratelden zij plagend: Een dooie mus — een dooie mus
— een dooie mus
En Driekes hoorde ze een hele tijd achtereen duidelijk in gewijzigd ritme treiteren: Warde moar vrom — warde moar vrom — warde moar
vrom — eindeloos voort — en hij zuchtte het ze mistroostig na.
Duizelig van de razende drukte, doodzenuwachtig en volkomen verbijsterd stonden ze dan na veel gevraag eindelijk in de schemerige, koele
stilte van de museumhal. Met grote, starende ogen keken zij elkaar aan,
als om te vragen of het wel wezenlijk de waarheid was, dat ze bier levend
en ongeschonden op de juiste plek terechtgekomen waren, en veegden
dan, blazend van benauwdheid met hun machtige rode zakdoeken het
zweet af, dat tappelings langs hun rauw geschoren kaken droop. Geamuseerd keek de portier naar de twee overnerveuze, stijve boerenmannetjes, kwam op hen toe en vroeg gemoedelijk : 'Wel, heren, komen
jullie ons museum es bestuderen?'
Zij schrokken op, keken hem vreesachtig aan, en tegenover de deftigheid van zijn gegalonneerde uniform namen zij eerbiedig hun zijen petjes af. Dingemans haalde diep adem, slikte een paar maal om zijn zenuwangst de baas te worden, en zei toen schuchter, in zijn keurigste taal:
Neee, ziede meneer — me zouen es gene meneer den dirrekteur gesproke
g'ad 'emmen, asteblieft.'
De portier trok de wenkbrauwen op, keek verwonderd en bedenkelijk,
ongelovig ook: wat moesten die boertjes bij de directeur?
`De directeur heb 'et erg druk,' opperde hij. 'Die kan zo maar niet
iedereen ontvangen. 1k weet niet. Waar is 'et voor ? Kan ik u misschien
helpen ?'
Neee. Me kwamme meneer den dirrekteur wa' loate zien,' stamelde
Dingemans, uit het veld geslagen door de duidelijke onwelwillende houding van deze heer met zijn deftig pak aan; bijna soebattend voegde hij
erbij : `Wa' zeldzoams, ziede, meneer — meschien wa' von 't meseum !'
Hij was helemaal in de war, en deze keen moest Van Til te hulp komen; verlegen deelde hij mee: 'Me-n-emmen een briefke bij oons vor
meneer de dirrekteur.'
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`0 joa!' herinnerde Dingemans zich met een schok van schrik om zijn
onvergefelijke vergeetachtigheid. 'Van meneer Schouters bij oons vandoan - da's een goeie bekende van meneer de dirrekteur.'
Flij voelde zich weer een beetje zekerder op zijn trillende benen. Van
Til, die zich de redder van de toestand achtte en dus gerechtigd om manhaftig mee te praten, viel in: `Sjuust - da; moese me moar afgeve, zeet ie,
een dan zouwe me wel oontvange woore, zeet ie, want 'ij ken meneer den
'ier,
dirrekteur partikelier goed, zeet ie. Gift da' briefken es oan menier,
Joanes !'
Dingemans, verbaasd onder de woordenvloed van zijn gewoonlijk zo
zwijgzame compagnon, had de brief, die voorzichtig in een stuk krant
gevouwen was, al uit zijn binnenzak te voorschijn gegrabbeld, en reikte
hem nu gehoorzaam aan de portier over. Deze bekeek het adres, haalde
de schouders op en vroeg of de heren dan maar even wilden wachten.
Dingemans en Van Til wisselden een bemoedigende blik van verstandhouding : het begon erop te lijken, dat de zaak serieus was ! Een andere
meneer in uniform werd weggestuurd en kwam na enkele minuten al
terug met de boodschap of de heren hem maar wilden volgen : de directeur had juist een ogenblikje tijd en wou hen ontvangen.
De compagnons snoten heftig hun news, veegden hun mond of met de
rug van hun hand, schraapten hun schoenen nog eens extra schoon op de
stijve vloermat, en na deze overvloedige bewijzen van savoir vivre volgden zij met de pet in de hand en een hart, dat tekeerging of het barsten
wou, hun geleider door gangen en portalen, tot zij stilhielden voor een
hoge deur.

De bediende klopte aan, en op het scherpe `binnen' aan de andere
zijde, opende hij de deur, en liet de twee bezoekers voorgaan.
`Hier zijn de heren, meneer.'
Achter hen werd de deur geruisloos gesloten, en daar stonden zij, verbouwereerd, trillend op hun benen in de grote, lichte kamer en knikten
zenuwachtig in de richting van de blinkende bril, die als een flitsend
dreigement van achter een bruin-glanzend bureau op hen gericht bleef.
`Dag - meneer den dirrekteur!'
De dubbele groet kwam als op commando, bibberend en verlegen.
De directeur glimlachte in zijn baardje. Vriendelijk en geruststellend
klonk zijn beschaafde stem: 'Dag, heren. Gaat u hier even zitten, en vertelt u mij eens wat ik voor u doen kan. M 'n vriend Schouters schrijft mij
zo iets van een bijzondere schotel, die u zou hebben. Eh - maakt meneer
Schouters het goed?'
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`Buitegewoon, meneer den dirrekteur, buitegewoon - me moese de
kompelemente doen, zeet ie!'
De vriendelijke stem en de uitnodig' ing om te gaan zitten, hadden
Dingemans een groot deel van zijn zelfvertrouwen teruggegeven. Bovendien slonk zijn benauwende twijfel aanmerkelijk, toen hij hoorde,
dat meneer Schouters werkelijk over de schotel geschreven had.
`pat is prachtig - dank u wel,' glimlachte de directeur.
`Mks te daanke, meneer den dirrekteur.'
`Enne - hebt u de schotel bij u?'
Dingemans was al bezig op zijn knieen de knopen uit de handdoek te
peuteren, en pogend zijn zenuwachtigheid en verschuchtering helemaal
de baas te worden, praatte hij rad achtereen : 'Van eiges, meneer den dirrekteur, van eiges. 't Is een ouwe schottel, ziede - die 'emme gekocht me-n-emmen een wienkel in oud'edes - een nou 'ee meneer Schouters gezeed 'at ie wel es veul geld weerd kon zijn - de schottel dan, 'ee. Eh ziedes 'ier, meneer, wij zijn moar kleine negotiemannekes een van zuk
soort van woar 'emme-me-n-et rechte verstaand nie, 'ee - da' kom te zelde
voor, da' begrepte wel. Moar nou 'eet meneer Schouters oons oangeroajen om es noar u toe te goan om te vroage wa' gij d'r van deinkt. Kijk
- 'ier 'edde 'm.'
Voorzichtig zette hij de schotel voor de directeur tussen de papieren op
het bureau neer, onder nadrukkelijk geknik van Van Til.
Verrast stond de directeur op en nam de schaal in zijn handen. De
compagnons staarden strak naar zijn gezicht als wachtten zij van hem hun
doodvonnis of hun zaligspreking. Hij mompelde iets, ging met de schotel in de handen naar het venster en het het licht spelen over de paarsig
glanzende figuurtjes in het romig witte glazuur. Hij draaide hem om en
om, bekeek hem van alle kanten, nam zijn bril af, tuurde door een loep
op de breukrand van het afgebrokkelde gedeelte, sloeg iets na in een dik
boek, dat hij uit de kast haalde, keek van het boek naar de schaal en kwam
eindelijk terug naar zijn bureau, waar hij de schotel behoedzaam neerzette
en zijn bezoekers ernstig aankeek. Dezen hielden hun adem in, ongerust na
het nauwkeurig onderzoek, onzeker tegenover het zwijgen van de ernstig
kijkende directeur. Dingemans hield het niet langer uit. Hees vroeg hij :
`Is 't niks weerd, meneer den dirrekteur ?'
Toen verhelderde een glimlach de strakheid van diens trekken. 'Hoeveel hebt u ervoor betaald?' vroeg hij.
`Acht guide.'
Dingemans zei het zachtjes en beschaamd, verwachtte niet anders of
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de grote kenner zou stikken van het lachen, omdat zij zich zo onnozel
hadden laten beetnemen. Inderdaad lachte de directeur, toen hij de prijs
hoorde, maar zijn lach klonk niet honend of misprijzend. Hij ging weer
zitten, draaide een potlood tussen zijn lange, blanke vingers en vroeg :
`Waar kwam die schotel vandaan, weet u dat ook ?'
Ten leurder brocht 'em bij oons. 'IJ zagt 'em bij een boerken op de
waarf: de woak'oond stongt er uit to frete. Toen 'eet ie 'em gekocht, een
wij 'emmen 'em weer van 'um gekocht, vor acht guide. 'IJ zee 'at een
ouwen Engelse schottel was, wel fijftig guide weerd. Moar meneer
Schouters die 'ee gezeed, dat' een Spoanse-Moorse schottel was, een dat
ie meschien wel vijf'oonderd gulden op kon brenge. Me moese moar es
noar 'ier gown, zeet ie, want eigelijk wiest ie 't ok nie persies — moar die
schottel moet schrikkelijk oud zijn, docht ie.'
De directeur knikte.
`Daar heeft ie gelijk in,' zei hij. 'Die schotel is ongeveer zeshonderd jaar
oud en hij behoort tot een heel mooi soort, uiterst zeldzaam natuurlijk
bij zo'n ouderdom.'
Ten is-t-ie vijf'oonderd guide weerd, meneer den dirrekteur ?' vroeg
Van Til er gauw tussendoor : dat was het enige wat hem aan het ding interesseerde ; ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid, dat waren voor hem
enkel begrippen, die in geldswaarde tot hun recht kwamen.
Met ontzetting zagen de twee bezoekers, dat de directeur langzaam het
hoofd schudde. Bedrogen dus!
`Nee,' antwoordde hij rustig. Wat de waarde betreft, heeft meneer
Schouters zich schromelijk vergist.'
Hij zag de lamentabele teleurstelling op de verblekende gezichten tegenover hem en vermaakte zich met hun dodelijke schrik. Zij hadden
een gewaarwording of zij door hun stoelen zakten en weggleden in een
diep gat. Daar zaten ze nou met hun beroemde schotel! Zeshonderd jaar
was 'et kreng oud en nog was ie niks waard — hadden ze zich een strop gekocht!

`Junk moeten niet schrikken, hoor,' kwam weer langzaam en met plagende toon de stem van de directeur ; achter de blinkende brilleglazen
pinkten zijn spottende ogee in merkbaar plezier. 'Op een cent kan ik het
ook niet zeggen, vooral niet, omdat de schotel aan de rand wat beschadigd is. Maar als jullie hem door een vertrouwd antiquair in de stad in
veiling laat brengen, dan vindt ie zeker een koper — naar schatting zo
tussen de twee- en drieduizend gulden.'
Hij leunde achteruit in zijn stoel en keek zachtjes proestend naar de uit516

werking van zijn woorden. Dingemans kwam als door een veer gedreven
overeind, met vooruitgestrekt hoofd; het puntje van zijn tong voer snel
enige malen over zijn dorre lippen en hij trok rr et verschrikt rukkende
beweginkjes aan zijn harde, sprieterige knevelharen. Van Til zakte van
pure verbouwereerdheid scheef weg in zijn stoel, kuchte benauwd, en
staarde met bot-uitpuilende ogen wezenloos naar de mond, die deze ongelofelijke, sprookjesachtige getallen zo kalm en achteloos had uitgesproken.
Dingemans hervond het eerst de spraak.
`Duzend?' stamelde hij, bijna fluisterend. 'Twee-, drieduzend, zeede ?
Bedoelde soms gin 'oonderd?'
`Tussen de twee- en drieduizend gulden,' herhaalde de directeur nog
steeds lachend. 'Ms er toevallig enkele rijke kenners en verzamelaars zijn,
misschien meer. Maar twee-, twee-en-een-half duizend durf ik gerust te
garanderen.'
Dingemans viel terug in zijn stoel, trok zijn zakdoek te voorschijn en
veegde zijn voorhoofd af. Hij keek met ogen vol verbijstering naar zijn
compagnon, die nog immer strak naar de directeur zat te staren zonder
iets te zien, verloren in de innerlijke aanschouwing van de stormachtige
dans der duizenden. Zij waren totaal overdonderd. Het gonsde door hun
hoofd. Twee-... drieduizend gulden. Dat was een geweldige som geld meer dan er in heel hun handel stak. En dat verdienden ze daar in een
slag aan die rottige, ouwe, kapotte schotel? Dat kon niet! Zo iets kon je
alleen maar dromen. En toch - dit droomden ze niet. Ze zaten wel degelijk,
wakker en wel, in de kamer van een museumdirecteur, de schotel stond
op zijn bureau, en de directeur zat daar, vlak voor hun news en knikte nadrukkelijk bevestigend met het hoofd. Plots rilde Van Til weer onder de
terugkeer van de oude, beangstigende argwaan : en als die directeur nou es
onder een hoedje speelde met meneer Schouters, en hen ertussen hielp
nemen ? Klaaglijk teemde hij : `Meneer den dirrecteur mot bedeinke : wij
zijn moar aarme boerekoopmannekes - 't is toch gin vor-de-gek-ouwerij
ommes ? G' ouwd' oons toch nie voor den oap, 'ee, meneer den dirrekteur ?'
Er was zoveel kruipende angst in zijn befloerste ogen en onderworpen
stem, dat de directeur zijn lach verbeet, en ernstig antwoordde: 'Nee,
waarachtig niet, man, waar denk je aan? Wat ik gezegd heb, is de voile
eenvoudige waarheid.'
IJverig viel Dingemans in: `Zij de zot gewoore, Driekes? Schoamde j'w
eige nie? Meneer den dirrekteur is toch zeker gin kwoajongen om de
gaans mee oons te rije? 'Oe kredde 't in j'w asses?'
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`Zo meenden ik 'et ommes nie !' verontschuldigde Van Til zich, hevig
verschrikt. `Ik wou moar zege -'
Lachend viel de directeur hem in de rede: Wat jullie nu te doen hebt,
is dit: ik zal je een adres geven, en daar laat je de schotel onderzoeken en
inschrijven en je geeft 'em in veiling. 1k doe er een briefje bij, waarin mijn
oordeel over 'et stuk staat. Je zult Ales bij mekaar een paar honderd gulden onkosten moeten maken, voor fotograferen en aankondigen en provisie en zo, maar dat kan er wel op overschieten, nietwaar ?'
Een paar honderd gulden onkosten? Onwillig, achterdochtig keken ze
op. Een paar honderd gulden risico nog es d'r bovenop ? Ze praatten hier
maar over honderden guldens of 'et pepernoten waren, gaddekke ! En
het leek verdacht ook. Zat er toch nog smeerlapperij achter ? Wouen die
stadse sloebers ze van hun arme geldje nog wat aftroggelen ? Dingemans
had echter niet voor niets de naam een slimme vogel te zijn. Listig vroeg
hij : `Zou meneer den dirrekteur de schottel meschien nie vor 't meseum
vville koope? Dan warre me-n-ineens van alle moeiten 66n dol af.'
Spijtig schudde de directeur het hoofd.
`Ik zou het graag doen, maar het museum heeft geen geld genoeg beschikbaar om zulke kostbare stukken te kopen, weet u. Duizend gulden
zou ik kunnen verantwoorden, maar voor die prijs mag ik jullie dit stuk
niet afnemen. Doe nu maar wat ik gezegd heb, dan krijgen jullie de yolk
waarde voor je schotel. Als je geen geld hebt voor de onkosten, zal de antiquair je dat, met de schotel als onderpand, met plezier voorschieten.
't Zijn daar vlotte en betrouwbare zakenlui, maak je maar nergens bezorgd over. Je twee- a drieduizend gulden heb je om zo te zeggen al in je
zak !'
Hij schreef wat op een vel papier, stopte dat in een envelop, voorzag
die van een adres en reikte hem Dingemans over, die inmiddels de schotel
weer in zijn handdoek geknoopt had.
`Zo, hier is het adres van de antiquair en de brief. Veel geluk met de
verkoop. Laat jullie me later eens horen, hoe het gelopen is ?'
`Zoonder mekeere, meneer den dirrekteur, zoonder mekeere -, doar
kund' op rekene.'
Zij putten zich uit in stotterende dankbetuigingen vol verhaspelde stadhuiswoorden, maar hij wuifde afwerend met de hand, zei tot de bediende,
die op zijn schellen binnenkwam: laat de heren even uit, Hendriks, wil
je.
`Goeiendag, meneer den dirrekteur - 66n ge zij nog es duzend keere bedaankt, 'or. Goeiendag !'
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`Dag, heren - geen dank - 't was mij een genoegen.'
Toen de deur achter hen gesloten was, schudde de directeur het hoofd
en keek peinzend door het venster de klare zomerlucht in. Wonderlijk,
hoe zo'n schaal zovele honderden jaren ongebroken bleef bestaan, door
zoveel schrikkelijk bewogen tijden heen, God weet waar rondzwierf, en
plots op een afgelegen boerderijtje voor de dag kwam, als een waardeloos ding bij de hond werd neergezet en voor een paar onnozele centen
verkocht werd aan een scharrelaar, die niet wist wat ie in handen kreeg.
En dan begon een nieuwe zwerftocht, nu als een erkend kostbaar stuk antiek aardewerk. Wie weet werd ie nou gekocht door een of andere rijke
Amerikaan en ging de Oceaan over. Jammer, dat ie 'em niet voor het
museum kon kopen - een prachtstuk - ongelofelijk zeldzaam - kon nog
tweemaal zoveel opbrengen als hij gezegd had, wanneer de omstandigheden een beetje meewerkten. Stone geluk van die twee boerenkereltjes,
dat ze tegen Schouters opgelopth waren ! Enfin, zo maakte het ding op
z'n ouwe dag tenminste nog "een paar mensen gelukkig. Maar wat een
paar vermakelijk inhalige en krenterige mannetjes, vol kleine, listige
streekjes en gebrand op elke cent zekere winst. Hoe ze geschrokken waren, toen ze hoorden, dat ze voor hun paar duizend gulden eerst een paar
honderd gulden onkosten moesten Weaken! Sympathiek waren ze zeker
niet en edelmoedig allerminst! Die leurder zou wel niet vet soppen van
het aandeel, dat ze hem vrij willig voor hun verbluffende winst afstonden!
Boffers en wanboffers, raar verdeeld in de wereld.
Dingemans en Van Til stonden buiten in de zon, knipoogden tegen het
schelle licht, en zuchtten diep, enige keren achter elkaar. Dan vroeg
Dingemans triomfantelijk: 'Wel, Driekes - wa' zede'r van?'
Van Til schudde beduusd het hoofd.
zijn d'r nog nie van bekomme - m'n bene beven as rietjes oonder
m'n lijf - zo woar a'k 'ier stoan.'
`Twee- of drieduzend guide,' herhaalde Dingemans peinzend en ontdaan. `Vor zo'n ouwe, verrotte schotiel. D'r motte toch veul zotten op de
wereld zijn, Driekes.'
`Da' zede goed !' verklaarde de ander met een hernieuwde diepe zucht.
`Geluldcig vor oohs, Joanes !'
Grinnikend keken ze naar de handdoek, die de schotel omhuld hield.
Hun ogen liefkoosden de fortuin met gulzige blikken, vraatzuchtig en
toch eerbiedig. Ze handen daar op die drukke kade wel kunnen gaan
dansen van uitgelaten vreugde, maar dat zou to gek gestaan hebben voor
de mensen. Dingemans richtte zich hoger op.
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`Allee, Driekes,' zei hij ondernemend, `nou motte me-n-cs zien a'me
wa' te schraanze krijge, want ik voel nou pas, a'k rammel van den 'onger.
't Is bekaant twee uren een ik 'em vanoched moar een sneke brood deur
m'n keel kunne vrienge.'
`Ik ok,' bekende Van Til giechelend. `Gadvergeme, Joanes, wad'em ik
'eel den dag in de rats gezete! 'Oonderd in de menuut, 'or, da' meude nou
wel wete!'
`Da' zag ik genog!' lachte Dingemans, zich groot houdend, alsofhijzelf
niet evenveel angst en onrust uitgestaan had. `G'ad wel een ei in je gat
goar kunne koke !'
`Da's iets da' zeker is!' gaf Van Til met een zenuwgilletje toe. `Moar
nou is 't over. Me wete nou, woar amme-n-oan toe zijn. Grote God van
'Altere, wa' kunde toch meemoake, joanes ! Twee- of drieduzend guide.
Een vor acht emme-n-em gekocht van die goalipoap van een Klomp!'
`Een m'n kop eraf 'at ie nie gedocht 'eet, dat ie oons in oohs nek gezeken
'ad. 'A-t-ie did 'oort, valt ie seffes dood achterover van kwoajig'ed!'
grijnsde Dingemans vol leedvermaak. 'Oonderlest was-t-ie al zo duvels,
een toen gieng 'et nog moar over vijf'oonderd guide !'
Minachtend haalde Van Til de schouders op.
`D'r zijn ommes altij meinse,' filosofeerde hij, 'die nie uit kunne stoan
'ad een gander beter bij de pienken is as zullie !'
Zijn compagnon knikte, overtuigd van de waarheid dezer wijze woorden. Zij voelden zich een paar behendige knapen, die hun fortuin aan
eigen verdiensten en voortvarendheid te danken hadden : wie uit hun omgeving zou paar Amsterdam hebben durven gaan om daar maar es eventjes niets meer of minder dan een museumdirecteur aan de tand te voelen, met hem als gelijke met gelijke te overleggen, en alles tot een goed
en winstgevend einde te brengen ? Tevreden met zichzelf wandelden zij
op hun gemak de stad in om ergens wat te gaan eten, eer ze die beroemde
antiquair gingen opzoeken. Dingemans hield de schotel in de handdoek
onder zijn arm gekneld, doodsbenauwd nu, dat hij hem zou, stoten en
breken. De gedachte aan die mogelijkheid alleen joeg hem een schok van
schrik ijskoud door het hart.
Zij kwamen wel langs cafes, waar veel mensen voor de ramen zaten te
eten, maar die waren allemaal veel te deftig en zij zouden er zich voor
geen geld van de wereld in gewaagd hebben. En zo slenterden zij hongerig
door de straten en langs grachtjes, tot Zij in een minder deftige buurt een
herberg zagen, die meer overeenkomstig hun stand en beurs leek. Zij
gingen erbinnen en begrepen, dat zij goed terechtgekomen waren. Een
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kastelein in hemdsmouwen, een brouwerijkoetsier met een zeildoeken
voorschoot, een paar chauffeurs en arbeiders met een manchesterbroek
aan, stonden bij 't hoge buffet of zaten aan de kleine, ronde, marmeren
tafeltjes met koperen randen te praten. Sommigen keken even met een
verwonderd gezicht en een onwillekeurige glimlach naar de binnenstappende boertjes, zeldzame gasten in dit gedeelte van de stall.
`De goeiendag soame !' groetten Dingemans en Van Til, zoals in hun
streek de gewoonte was als iemand een herberg binnenkwam. Maar hier
groette geen mens terug, en een beetje beschaamd zochten ze een tafeltje
tegen de zijmuur, waar nog niemand zat. De schotel zette Dingemans op
een lege stoel naast zich, omdat er op het kleine tafeltje te weinig plaats
was. Handenwrijvend keek hij Van Til aan en rumoerde lichtzinnig ,
`Allee, Driekes - ik gloof a'me nou wel een kloare mee suker verdiend
'emme, wa' gij ?'
`Moar 'k 'em zo'n 'onder !' pruttelde Van Til.
Nou, zomedeen bestelle me wa' brooikes - z'emme-n-ier 'card gekookt' eiers ok, kek moar op 't befet ! Moar eest viere me den dag mee
een kloare mee suker.'
Wel, meister, wat sel 'et weize ?' vroeg de kastelein, bij hun tafeltje
komend.
`Twee kloare mee suker, kastelein,' bestelde Janus parmantig.
`Twei mit,' kortte de kastelein zaakkundig, af. 'Da' kan gebuire.'
Genietend slurpten zij hun zeldzame versnapering, want over 't algemeen verkwistten zij geen geld aan borrels of snoeperij. Zij klakten baldadig met de tong, voelden zich bijkomen. Zij namen er nog eentje en
constateerden, dat het hun goed deed. Hun te snel werkend hart bedaarde,
het gejaagde gevoel week, zij konden de vreemde, onwaarschijnlijke, bijna spookachtige gebeurtenissen der laatste weken en uren nu zonder angst
ofnoemenswaardige onrust onder de ogen zien. En omdat daaruit onomstotelijk bleek, wat een ferme kerels zij waren, namen zij er nog eentje en
bestelden tegelijkertijd broodjes met harde eieren en koffie. Hun gelige,
magere gezichten leken voller te worden onder de rozige tint, die hun
lerenlapwangen overtoog. Hun ogen schitterden van bijna jongensachtige
vrolijkheid en ondernemingslust. Hier zaten een paar gladde vogels, gewiekste zakenlui, die een grote slag geslagen hadden. Laat ze maar schuiven, die twee schijnbaar onaanzienlijke mannetjes - ze weten hun weetje,
en met hen gaat niemand kuieren - om de sakkerju niet! Ze verdienden
de moppen bij duzenden - bij duzenden ineens! Laat iemand 'et ze maar
es nadoen! Vooral Dingemans voelde zich bezeten van een geheel meuwe
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energie, en hij zag de toekomst in stralend licht en rozige kleuren. Met de
ellebogen op tafel, ver naar zijn deelgenoot overgebogen, praatte hij dew
zachtjes recht in het gezicht, overtuigend en met van opwinding licht
trillende stem : `Ik zal jouw is wa' zege, Driekes - me goan 'et nou 'eel
aanders oanpakke. Da' geld, da' me nou krijge, doar goan me nie bovenop zitte : doar goan me negotie mee doen. Ieleke week goan me soamen
een poar doagen op roet, de polder in, d'ei over, tot in Zeelaand toe, een
overal zoeke me de boeren op een me snuffele noar oud'edes. God zal
wete wat er ammoal nog zit bij die loompe vlegels 'ier een doar. Goa
moar es noar ; a'die kulleman van een Kloomp een schottel kan vinne,
die beschoadigd een al drieduzend guide weerd is, dan is-t-er vor een
poar felle mannekes mee een goei koppel ogen in d'r kop allicht ok nog
wad' op te schommelen, een nou gij !'
Driekes knikte geestdriftig en opgewonden praatten ze door, een en al
ondernemingsgeest en optimisme. De luchtkastelen rezen voor hun verbaasde en verrukte ogen steeds hoger, en zij zagen zich binnen enkele
jaren al, rijk geworden, op een villaatje zitten, met een twin voor en achter,
een torentje op het dak en een elektrische schel aan de voordeur. Ze hadden nou de knepen door ! De fortuin lag compleet voor 't grabbelen. Je
zou es wat zien! Ze smoezelden zachtjes met de koppen dicht naar elkaar
toe gebogen om door de vreemden rondom niet afgeluisterd te worden.
Zij aten brood met harde eieren en dronken de hete sterke koffie en
voelden zich al geweldiger kerels : zaten daar maar doodgemoedereerd
in een herberg in Amsterdam, aten en dronken er goed van, waren er
even rustig op hun gemak als thuis. D'r moest er maar es een kolnen, die
het hun verbeterde ! 0 zo!
Dingemans ging rechtop zitten, zuchtte diep van welbehagen, veegde
met de rug van zijn hand de kruimels brood en eierdooier uit zijn knevel, en beet het puntje van een sigaar, dat hij overmoedig ver over de
vloer spoog. 1-lehe! - nou nog een pintje bier, Driekes?'
Nou, nou!' suste Van Til, Wiens opgeschrikte zuinigheid vond, dat zijn
vriend de verkwisting begon te overdrijven. "t Kan wel op al smoak 'et
lekker !'
`Toe, toe!' lachte Dingemans geringschattend, `nou nie zo scheteklieverig doen, Driekeske! Me-n-emme d'r eene bij oons, die rejoal betoale
kan, is 't nie ?'
Verliefd dwaalden zijn ogen naar de stoel naast hem.
En toen leek het of de wereld onder hem wegzonk. Een schor geluid
kwam uit zijn half open hangende mond, benauwd en dof.
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`Wa' doet erop ?' vroeg' Van Til geschrokken. `Woorde the goed ?'
`De schottel!' stiet Dingemans na grate krachtsinspanning hees uit.
`De schottel ?' herhaalde Van Til, verblekend onder het vQorgevoel
van naderend onheil. 'Wad' is 't mee de schottel?'
"IJ is weg !' steunde Janus. "IJ leed 'ier nie meer !'
Koud zweet parelde eensklaps aan zijn slapen. Misselijkheid wurgde in
zijn keel. Maar Driekes schoot onbekommerd in een lach, te luider, omdat het een lach van ontzaglijke opluchting was. Hij wees met zijn vinger
en gierde: 'Suffer ! 'IJ stoad' op, de stoel schuins achter je !'
Met een woedende ruk draaide Dingemans zich om, razend om de flauwe aardigheid van de een of andere stadse slampamper, die hem de stuipen op het lijf gejaagd had. Als door een nevel zagen zijn vertroebelde
ogen de blauwe vlek van de handdoek op de stoel. Hij hijgde nog zwaar
van ontsteltenis en de handen, die het kostbare bezit naar zich toehaalden,
beefden. De sallemanders! Wat deden ze d'r aan te komen met er smerige klavieren ? ! Ze hadden 'em best kunnen breken ! Haastig, maar behoedzaam zette hij de schotel weer op de stoel naast zich en meteen voelde hij iets vreemds. Het woog anders. Zwaarder of lichter, maar anders
dan de vracht, die hij heel de dag gedragen had. Onhandig peuterden zijn
trillende vingers aan de knopen. Was dat zijn handdoek? Dat was een
andere handdoek! D'r stonden andere ruiten op! Hij was nieuwer. God
in de hoge hemel!
`God 'eilige Lieven 'eer, gift a' da' the woar is !' loosde Dingemans een
schietgebedje – doch het was wel waar – het was maar al te waar! De
knopen schoten los, de vier punten van de handdoek vielen uiteen en de
glazige blikken van de compagnons zogen zich vol ontzetting vast aan de
spookachtige verschijning van een ordinaire witaarden schotel, ongeveer
even groat als de antieke, maar het was een waardeloos nieuw prul, dat je
voor een paar kwartjes in elke buurtwinkel kopen kon.
Een doordringende dubbele schreeuw deed de gasten in het cafe verschrikt opkijken.
Doodsbleek, met starre ogen en bibberende lippen zaten de twee boerenmannetjes, die daareven nog 'zo gezellig gebabbeld en gegiecheld hadden, aan hun tafeltje, een beetje teruggebogen voor de ijselijke verschrikking van die verfoeilijke, gemene, schelwitte aardappelschaal op de
blauwe vlek van de opengeplooide handdoek. Zij staarden ernaar, zo vol
duidelijk afgrijzen, alsof zij in hun eigen v:.rnietiging keken. De kastelein kwam ongerust toelopen.
Wat is-t-er an de hand? Wat mot dat met die schotel?'
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`Kneis je dat niet ? Ze motte gebakke oarepeltjes hibbe!' grinnikte een
geestige klant.
Maar de dodelijke ontsteltenis van de twee buitenmensen was zo opvallend en aan
' grijpend, dat niemand lachte.
Plotseling sprong Dingemans, opverend uit zijn verlammende schrik,
met een schok overeind. Van grauwbleek werd hij paarsblauw. In het
gelige wit van zijn naar voren puilende ogen kronkelden grillige rode
adertjes, en met krijsende stem schreeuwde hij : `Bestole ! Me zijn bestole!
Gadverdomme ! Pelisie ! Gaauw, d'r mot pelisie komme ! 'Ouwt den
dief!'
De kastelein lei een zware boksershand op de schouder van het magere
mannetje en maande kalmerend : `Zachies an, meester - hou je gedekt.
Wat zat er in die schotel?'
Struikelend over zijn eigen woorden, buiten zichzelf van razernij en
vertwijfeling schreeuwde Dingemans, half huilend: `Wat er in die schottel zat? Niks zat erin. Moar d'r was een aandere schottel in een aandere
blaauwen 'aanddoek - een Spoans-Moorse schottel van wel zes'oonderd
joar oud, een die was drieduzend guide wêerd - een Boar 'emme ze
gaauw den deze vor in de pick gezet, de smerlappe - de bandiete ! een
nice den dure zijn ze 'm goan kletse - gadvernondeju nog toe. Pelisie d'r mot sebiet pelisie komme!'
Ongelovig keek de kastelein hem aan.
Wou jai me fertile, dat je met een schoutel van drieduizend piek sou
moar gemoedereird in een blauwe handdoek geknoupt over stroat liep ?'
vroeg hij, ontdaan over die gewaagde speculatie op zijn lichmelovigheid.
`Die gouser is in ze boereharses geprikt,' oordeelde vastberaden de
zwaargebouwde brouwerijkoetsier, dronk onverschillig zijn glas leeg en
veegde met de rug van zijn hand het bierschuim uit zijn borstelige snor.
Een chauffeur, die bij het buffet stond, kwam naderbij en zei : `Een
minuut of tien geleje sag ik een lange, moagere schlemiel mit sou'n
druipsnor de deur uit goan mit ies in een blauwe handdoek bai 'em.'
`Da' mot 'em gewiest 'emme !' brieste Dingemans, en hoopvol voegde
hij erachter: 'Kende ge 'in soms? Joa toch zeker?'
`Nei, nouit hier gezien bai m'n weite.'
`Die met dat groene gassie ?' vroeg de kastelein.
Ia., ik .gelouf 't wil.'
`Had ik hier ouk nog nouit gesien. Hij was trouwens flink angeschoute.'
`Zo 'ieuwt ie z'n eige moar !' riep Dingemans. 'Da' was neturelijk een
truuk van 'em.'
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`De truuk fan de jen,' veronderstelde de nog immer onverschillige
koetsier.
De kastelein dacht even na, zei toen : 'Die vrajer proatte sowat net einder as jullie.'
`Ziede wel !' zuchtte Dingemans, wie alle moed ontzonk. `Deurgestoke
koart ! Me zijn afgeloerd, Driekes. God wit 'ee de smerlap 'eel den dag al
achter oons oangezete.'
Woarom 'edd' 'ok nie beter op de schottel gepast?' kreunde Van Til
met tranen in de stem.
Maar zijn maat, over z'n zenuwen heen, stoof op : 'Need, die is, gadverdomme, goed! 'Oorde den died? 'Adde gij beter uit je stomm' ooge
gekeke.'
Ikke? Nou woort ie mooi!'
joa, zeker gij - ge zat er flak mee je snotkoker over - ik zat er opzij van.'
Zijn stem smoorde in een gehijg van razende woede. Hij zou graag op
iets of iemand ingeranseld hebben, maar tegen al die vreemde stadsmensen durfde hij niets te beginnen, koelde dus zijn drift zoveel mogelijk op
zijn van ontsteltenis sidderende compagnon, die hij aankeek of hij hem
aanstonds levend ging verslinden. De omstanders vermaakten zich met
de dolzinnige woede van het grappige boertje, en hitsten hem met spottende opmerkingen aan : `Gelaak heb ie, boas - dat nam ik ouk niet!'
`Fast niet - sou'n stuipekop van een Driekesie!'
`Pak 'em in ze nek, dat klaane loeder !'
Maar het besef van de ontzettende ramp viel met een plof in Dingemans' bewustzijn terug, en aanstonds vergat hij zijn woede tegen Van Til
bij de gedachte, dat elke minuut kostbaar was en dat er geen tij d te verliezen viel, als ze de gladde diefbij de kladden wilden krijgen. En opnieuw
schreeuwde hij om de politie, wilde niets meer horen, rende naar de deur,
rukte die open en schreeuwde de straat in : `Pelisie ! Peliesiiiiiiie ! Me zijn
bestole ! Dieve ! Dieve !'
Van alle kanten schoten dadelijk mensen toe, als snoeken op verlokkend aas, nieuwsgierig, gebrand op een relletje, vragend, schreeuwend,
lachend om dat harkerige boerenpummeltje met zijn grow schreeuwmond, zijn opgewonden gezicht, z'n bloeddoorlopen woedeogen, streepjes grijsbruin haar klissend over z'n natbezweet voorhoofd.
Wat is-t--er gebuird?'
`Bonje in de hut!'
`Hebbe ze dat buitemannetje uitgeplunderd?'
Wat doet ie se aage ook of te sondere, die hufter !'
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`Kaak .ze-n-em es mishandeld hibbe!'
De kastelein en een paar bezoekers van het cafe trachtten Dingemans
tot bedaren te brengen, hem terug naar binnen te trekken, maar het
schuchtere buitenmannetje was een leeuw geworden: hij klemde zich
met beide handen aan de deurposten vast, en gilde uit alle macht : `Pelisie!
Pelisie ! Dieveeeee ! Loa me los, gadverrrr !'
Met verbazingwekkende snelheid groeide de oploop. Kamen werden
rondom opengeschoven, hoofden naar buiten gestoken, steeds meer opgewonden stemmen riepen dooreen, spottende opmerkingen, gelach, gejoel, dreigementen aan het adres der vuilaardige berovers, hoon voor de
stomme pummel, die er weer eens ingevlogen was. En boven alles uit de
radeloze gilstem van Dingemans. Dan baanden twee surveillerende politieagenten zich een weg door de Al driftiger opdringende menigte. Onder
lacherig of verontwaardigd commentaar maakte men plaats voor de
handhavers der openbare orde.
`Wat is hier an de hand?'
Dingemans, bij het gezicht der uniformen, herademde. God zij dank daar kwam de veiligheid en de hulp. Nu kon er iets gebeuren om de dieven te achterhalen.
`Me zijn 'ier bestole, meneer - een kirstelijke schottel van wel drieduzend guide weerde - verruild vor een tod van een poar kwartjes.'
`Korn u liever effe binne,' noodde de kastelein, niet op zijn gemak tegenover de onbetrouwbare oploop van mensen in de straat. lk heb d'r
niks mei te moaken, en die perzoun hier blert oanstons heil Moukum bai
mekoar.'
Na kort overleg ging een der agenten mee het cafe binnen; de deur
werd gesloten, de andere agent poogde de teleurgestelde menigte tot
doorlopen te bewegen, maar hun opgezweepte nieuwsgierigheid noch
hun beledigd rechtsgevoel waren bevredigd, en ze bleven van achter opdringen, kakelend en joelend: enkelen wilden quasi argeloos het cafe binnengaan, maar de agent het niemand door. Ontstemming uitte zich in
onplezierige karakteristieken van de politie en haar dienaren. De menigte
werd nog groter en drong nog dichter opeen. De dolste praatj es gingen met
snelheid rond. Het boertje had met een vreselijke bebloede kop om hulp
staan kermen - was 'et nog maar op 't kantje ontsnapt - d'r moesten d'r
drie geweest zijn - ze waren bewusteloos geknokt en uitgeschud - een
was er dood - een vuile ploertenstreek. Geregeld Chicago ! een compleet
bloedbad - ja, natuurlijk vee verkocht, he, en met een voile portefullie
meegelokt door zo'n paar delle van landhaaie. Stomme kaffers ook.
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Maar evengoed een drama — 't werd hoe langer hoe erger met dat brutale
falderappes — en de politie greep er altijd naast — 't werd tijd, dat er es
potig opgetreden werd! Een mens was, goddome, op die manier z'n leven
niet meer zekex!
`Gooi de ruiten in!'
`Hoal die rovers d'ruit!'
`De moajem in met dat schourem !'
`Mourdenoars!'
Overslaande vrouwenstemmen gilden om wraak. De kalmerende
woorden van de agent werden niet verstaan. Steeds dichter en gevaarlijker werd er opgedrongen. Hij stond al met zijn rug tegen de gesloten
deur geperst en was bang, dat ze hem aanstonds, als de opwinding nog een
weinig toenam, eenvoudig opzij zouden gooien. Ten einde raad blies hij
op zijn alarmfluit, en trok tegelijkertijd z'n gummiknuppel om de ergst
opdringenden achteruit te meppen. Schrik greep de mensen in zijn onmiddellijke nabijheid aan; zij wilden terugspringen, werden weer naar
voren gedrongen, de agent deelde rake klappen uit, al driftiger blazende
op zijn alarmfluit. Vier, vijf, zes agenten kwamen de hoeken van de straten om rennen, zagen de oploop, hun collega in de benauwdheid, en onder waarschuwend geroep uiteen te gaan, legden zij er zonder aarzelen
meteen de gummistok op. Geschreeuw van woede en angst, gegil van pijn,
wild gedrang om uit de weg te komen. De agent bij de deur raakte bijna
onder de voet,, sloeg verwoed om zich heen, trok toen om er een eind aan
te maken zijn revolver en loste een schot in de lucht. Nu vluchtte alles in
wilde paniek en ijlende haast de straat uit, bracht het vege lijf in veiligheid in huisportalen en zijsteegjes. En menigeen, die het gevaar met een
blauwgeslagen oog,. een bloedige striem over voorhoofd en kaak, een
beurs gevoel aan het achterhoofd ontsnapt was, moest zich tot eigen verbazing en woede bekennen, dat hij eigenlijk helemaal niet wist, waarom
het yolk te hoop gelopen was en wat voor griezelige misdaad er te wreken viel. Ze waren eenvoudig in de menigte geraakt, door haar opwinding onweerstaanbaar aangestoken, hadden meegebruld in de kokende
verontwaardiging, van welks ontstaan niemand zich meer rekenschap
gaf, en hadden de ontnuchterende klappen opgelopen, die allesbehalve
hersenschimmig waren.
Intussen hadden Dingemans en Van Til, over hun zenuwen heen, bang
voor het aanzwellend rumoer en de dreigende kreten buiten, de agent zo
goed mogelijk ingelicht, maar hun verward verhaal was onderbroken
door het gefluit en het schot in de lucht, waarop hun ondervrager naar
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buiten vloog en eerst meehielp om zijn collega te ontzetten en de straat
schoon te vegen. Bleek en zwijgend stond de kastelein naar de twee bevende boertjes te kijken; hij was woedend om al de nodeloze herrie en
zou ze graag es even in de dubbele nelson genomen hebben, die twee
miezerige kapsonesgasten. Maar_ de agent kwam alweer terug, hij Bend van
het gevecht, rood en bezweet, spottend lachend om de stomme nieuwsgierigheid van het publiek, dat overal z'n neus in moest steken, tot 'et er
een drijver op kreeg, die aankwam. En nu noteerde hij de namen van de
aanwezige getuigen, en nodigde de kastelein en de bestolenen uit hem
naar het bureau te volgen om voor de commissaris hun verklaringen af te
leggen, want dit was een zaak, die met een eenvoudig proces-verbaal van
een surveillerende agent niet was af te doen. De agent voor de deur werd
op de hoogte gebracht, en opgelucht wandelde hij weg, stoorde zich niet
aan de kleine groepjes nieuwsgierigen, die hier en daar in de straat verspreid de opwindende en nogal raadselachtige gebeurtenissen bespraken
en van zeer onwelwillend commentaar voorzagen. De kastelein schoot
mopperend in zijn colbertje, riep zijn vrouw om een oog op de zaak te
houden, en door een zij-uitgang in een steegje verlieten de verbijsterde
compagnons het ongelukscafe, dat zij betreden hadden als overwinnaars,
rijk en triomfantelijk, en dat zij verlieten als verslagenen, arm als de luizen, slachtoffers van een geraffineerde bandietenstreek. Voor hen uit liep
de grote politieagent met de breedgeschouderde kastelein, wiens stierenek hun vrees en afschuw inboezemde. Dingemans droeg in de blauwe
handdoek de gemene, witaarden schotel, het waardeloze `stuk van overtuiging'. Van Til snikte af en toe zachtjes. Dingemans kauwde zijn onderIip stuk, en mompelde gruwelijke vervloekingen voor zich heen. Nog
eens deden zij hun lamentabel verhaal voor de commissaris, die er hoofdschuddend en zwijgend bij zat en aandachtig luisterde, af en toe de wenkbrauwen fronsend en dieperimpels trekkend in zijn hoog voorhoofd. Hij
belde de museumdirecteur op, die verbaasd en geschrokken bevestigde,
wat die boertjes als een ongeloofwaardig klinkend verzinsel hem verteld
hadden. Er werd een klacht opgesteld en een proces-verbaal van de bijbehorende verklaringen, waaronder de compagnons beverig hun handtekening zetten, evenals de kastelein, wiens humeur steeds slechter werd.
De commissaris beloofde, dat de politie het uiterste zou doen om deze
listige diefstal op te helderen, en de schurk te vinden, van wie men een
vaag signalement had, plus de wetenschap, dat hij in Brabants dialect
sprak – als ie dat tenminste niet opzettelijk gedaan had ter misleiding van
de speurders. Veel wist men nu juist niet, maar er waren wel misdadigers
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opgespoord met minder gegevens, troostte de commissaris. Aan alle kranten zou bericht gegeven worden met een nauwkeurige beschrijving van
de vermiste schotel, en de antiquairs zouden nog extra op de hoogte worden gebracht : als de dief het voorwerp bier of daar te koop aanbood, was
ie voor de bijl.
Dan konden zij gaan. Buiten vertelde de kastelein hun met van woede
flikkerende ogen, dat hij hen de nek zou omdraaien, als ze hun pestgezichten nog ooit in zijn zaak durfden vertonen, maar zijn woeste dreigementen maakten geen indruk op de verpletterde zielen der compagnons.
Zonder een woord lieten zij hem gaan en slenterden langzaam weg, zonder te weten waarheen. Daar stonden zij nu, met lege handen. En een
hart vol razernij, spijt, ongelovige wanhoop en wild verzet.
Nee, zij konden het nog altijd niet geloven. Zoals zij eerst lange tijd
sceptisch gestaan hadden tegenover de mogelijkheid van hun zeldzaam
geluk, zo stonden zij nu ongelovig tegenover de als een donderslag uit
heldere hemel over hen neergestorte ramp. Hoe kon zo jets bestaan ? Dezelfde vraag, die zij zich in van verrukking doormengde aarzeling honderdmaal gesteld hadden, toen zij nog in onzekerheid verkeerden omtrent de waarde van hun buit, dezelfde vraag moesten zij zich weer stellen, nu zij die buit hadden verloren in een onbegrijpelijk en onzinnig
avontuur. Nauwelijks hadden ze de zekerheid gekregen dat wat een
sprookje leek, onbeschrijfelijk heerlijke werkelijkheid was, of die stralende werkelijkheid was ongemerkt weer uit hun handen geglipt en als rook
in het niet verdwenen. Tovenarij leek het wel, of een benauwde droom.
Was het misschien toch een droom ? Hoe kwamen zij toch bier op dat
drukke plein met al die auto's, fietsen, trams en dooreenwriemelende
mensen? Waren ze werkelijk ooit in een groot museum geweest en hadden ze heus zitten praten met zo'n indrukwekkende verschijning als een
museumdirecteur is - zij, kleine, armzalige, schrepeljeuzige koopmannetjes in oudheckn ? Tussen de twee- en drieduizend gulden - gouden fantasieen over stromen geld, grote, al groter wordende zaken - rentenieren
in een villaatje met een torentje op het dak - brandewijntjes met suiker,
een innerlijk jagende v-reugde als nooit eerder in hun dorre leventje - en
dan de krankzinnig-makende ontdekking, het peilloze zwarte gat van
schrik en ontreddering, geschreeuw, politie, een jammerend verhaal, een
complete revolutie buiten op straat met gegil, gefluit en geschiet - gepraat op het bureau van de commissaris, geschrijf en stompe troostwoorden, die hun bewustzijn niet bereikten - en alles was voorbij. Daar stonden ze met lege handen, armer dan ooit.
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Hoe kon dat allemaal in een dag in enkele uren met je gebeuren?
Zo stormachtig was anders de vaart van hun gezapig leventj e niet.
Koud werd je ervan. Een speelse hand hiefje tot in de zevende hemel - en
liet je dan ineens neerploffen in de duisternissen van de hel, net als je begon te voelen, dat je door het land der zaligen zweefde. Het was wreed.
Het was te wreed voor twee arme sukkelaars als Dingemans en Van Til,
onnozele koopmannekes in oudheden.
Telkens vragend, strompelend van vermoeienis, suf van opwinding,
half doof en blind van voortdurend in vlagen door-hen heen jagende ontzetting, zochten ze te voet hun weg naar het station, want na al die vernietigende klappen ook nog geld uitgeven voor de tram, dat zou God
verzoeken zijn geweest.
En in' de trein zaten ze weer zwijgend tegenover elkaar, zachtjes meeschokkend op de cadans der wielen, gedoken in de nacht van hun wanhoop, en hoorden aldoor de raderen treiteren : Een dooie mus - een dooie
mus - een dooie mus Er wou Been eind komen aan de lange rit en het zenuwvretende liedje
der spotachtige wielen. Zij waren de Moerdijkse brug al over, toen Van
Til met een ruk overeind kwam, en zijn compagnon met glinsterende
ogen aankeek.
`Gadsamme !' vloekte hij verrast.
Watte ?' vroeg Dingemans zonder veel belangstelling : iiets wat die verdommese sufferd zeggen kon interesseerde hem meer; hij had de greep
van de dief mOeten zien, als ie maar niet zo'n stom kalf van een vent geweest was.
`De Kloomp !' hijgde Van Til nerveus. `Da'k Boar nie eerder op gekomme zijn!'
Dingemans kwam wat meer overeind, nu toch even getroffen door de
helle flikkering in de gewoonlijk io (Joffe ogen van zijn deelgenoot.
`De Kloomp ? Wa' meende doarmee?'
`De Kloomp is den dief! 'IJ wiest er ommes van ! 'Edde'm vanoched
nie om oons 'ene zien zwalleke ? 1\4 'n kop eraf, a-t-den dieen 'et nie gedoan
'eet - die is achter oons oangereisd!'
Dingemans schudde medelijdend en superieur het hoofd.
`Den dief,' herinnercle hij tergend kalm, 'was lang een moager. 'Edde
gij soms iemes over een 'orrelepoot 'oore proate? Da' zouwe z' ommes
sebiet gezien 'emme!'
`Dan 'eet ie d'r een aander op uitgestuurd,' hield van Til koppig vol.
`Afgesproke waark - ze zijn mee z 'n tweeen in Amsterdam achter oons
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oangewiest. De Kloomp zat in een gander' 'arrebaarg op z'n moat te
wachte — zo mot 'et gegoan zijn — da' kan nie aanders!'
Dingemans dacht na. Hij moest toegeven : het klonk nog zo gek niet.
Dat had Driekes slim bedacht — zou hij niet achter hem gezocht hebben!
Hij knikte langzaam met het hoofd, trok aan zijn knevel, zei toen vastbesloten : 'Me goan recht noar de kommesoares een me loaten 'm oppakke.
Dan wete me gaauw genog of-t-ie vandoag op reis gewiest 'eet of nie.'
`A-t-ie moar vrom is !' aarzelde Driekes. `Meschien is-t-ie d'r mee lien
aandere bandiet wel van deur !'
`Da' gifniks. A-t-ie nie thuis is, dan is zijn schuld beweze — 66n een vent
mee een 'orrelepoot 'emme z' in een vloek een een zucht gevonne !'
`De sallemaander'oond !' raasde Van Til. `Doar zalt ie vor bloeie ! Die
goat er vor joaren achter !'
` Net wad'em toekomt !' grauwde zijn compagnon wraakzuchtig. 'Al
was 't alleen moar om wa' wij van achtexniddag uitgestoan 'emme!'
`Een dan krijge me de schottel ok weer vrom !' triumfeerde Driekes, die
het gevoel kreeg, dat het raadsel met een slag was opgelost, en alles nu
weer spoedig in orde zou komen.
`Asgodjeblieft!' antwoordde Dingemans hoopvol, doch vroom en
voorzichtig.
zo werd Gillis Franken door twee haastig uitgestuurde rechercheurs
's avonds laat van zijn bed gelicht en naar het politiebureau in de stad gebracht. Hij schold en vloekte als een bezetene, heel de weg over, omdat
de agenten hem niet wilden zeggen, waarom hij op zo'n ongewoon uur
_gehaald werd. Hij voelde zich ontzettend misdaan en beledigd. Maar op
het bureau van de commissaris kreeg hij rijkelijk zijn revanche. Toen hij
de twee gehate winkeliers zag, begreep hij dadelijk, dat er jets niet in orde
zijn moest met de schotel. Maar aanvankelijk hield hij zich onnozel, wist
door schijnbaar argeloze, verwonderde vragen en slinkse opmerkingen
de. zenuwachtige mannetjes alles te ontlokken, wat hij weten wou, viel
haast om van verbazing en woede, toen hij de werkelijke waarde van de
schotel hoorde noemen, en zette dan grote ogen op, als hij vernam, hoe zij
het kostbare voorwerp waren kwijtgeraakt. Maar toen was ook zijn
kracht tot zelfbeheersing volledig uitgeput. Een duivelse vreugde sloeg
als een vlam in hem op, en hij barstte uit in een schaterlach, waaraan geen
eind wou komen. Hij gierde, gilde, brulde, kronkelde zich, kreeg de hik,
danste toen, stampend met zijn horrelvoet, in het rond, weer met spottend
gebaar op de bestolenen, daverde opnieuw los in bulderend hoongelach.
En
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Tot de commissaris hem met barse stem stilte gelastte en dreigde hem in
de boeien te laten slaan, als hij zijn fatsoen niet hield. Hikkend bedwong
de Klomp zich, maar zijn flikkerende ogen bleven doorlachen, en zijn
vingers trommelden een feestmars op de kruk van zijn stok.
De mededeling, dat hij onder verdenking stond, de antiquairtjes achterna gereisd te zijn en hen door een medeplichtige te hebben laten bestelen, ontving hij met een nieuwe uitbarsting van vrolijkheid : hij had die
dag wel tien of twaalfmensen bezo. cht, die hij allemaal met name noemen
kon, op slag, schrijf maar op, meneer de commissaris! - en tot tien uur
had hij kaart zitten spelen bij Uitdewilligen. Dat kon navraag velen, hoor,
en hij had maling aan het zotte ouwewijvengekawauw van twee zulke
kullemannekes, die geen eens samen op een schotel van drieduizend gulden konden passen!
`Da's nou jullie straf!' viel hij ineens grauwend uit. `A'ge mijn mee
loate delen 'ad, was ik ok meegegoan, een dan was-t-er niks gebeurd,
da' geef ik j'w op een briefke. Nou 'edde lekker niks. Di' kom jullie toe,
'k 'em 'et wel gezeed : oonrechtveerdig verkrege goed gedij nie ! Nou
oondervind 'et es, 'ee, verdommese lillijke gierige vrekke, om een arme
sukkeleer z'n rechtmoatig part Coont'ouwe! Bloedzuigers zijn jullie, een
't is je d'r noar vergoan. Oan mijn 'emme jullie da' verdiend - in'oalige
verrekkelienge !'
Ineengeschrompeld tot zielige hoopjes mistroostige verslagenheid zaten de compagnons daar op hun stoelen, en lieten zonder verweer de
stroom van giftige verwijten over zich heen gaan. Maar de commissaris,
half geamuseerd, half boos, viel de strenge boetprediker in de rede:
`Matig je een beetje, Franken. Ik - eh - ik moet je vasthouen tot je alibi
onderzocht is. Dat zal morgen zo vroeg mogelijk gebeuren.'
Vast'ouwe?' vroeg de Klomp verontwaardigd. Waorom? Mot ik,
gadsammen, 'et kotjen in om'at die twee loompe steenezels in Amsterdam
een schotteltje kwijtgeroakt zijn, een nou mee d'r onnozel' 'asses deinken 'ad ik doarachter zit ? Schoon affair ! Loat ze nou gaauw noar d'el
lope ! Zullie motte toch zeker eest bewijzen, is 't nie ? Is mijn woord nie
net zo goed as da' van zullie ?'
`Misschien,' antwoordde de commissaris, niet onvriendelijk. 'Maar alle
omstandigheden in aanmerking genomen vind ik 'et beter voor alle zekerheid te zorgen, dat niemand je d'rvan kan verdenken, achterafje alibi
in orde gemaakt te hebben, begrijp je? 't Is voor je eigen bestwil, Franken.
De Klomp dacht even na, haalde dan onverschillig de schouders op.
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Nou, allee dan moar,' zei hij luchtig. `Ik zal d'r nie van bedaarve. Een
ik zal vannacht in 't schuurke beter sloapen as die twee doar in d'r eige
nest — da's iets da' zeker is. Slut me moar op ! Welteruste soame !'
Gemoedelijk hinkte hij de hoofdagent met zijn rammelende sleutels
achterna. Bij de ingang werd hij overvallen door een nieuwe onweerstaanbare lachbui. Hij moest zich even aan de deurpost vasthouden, drukte de hand stijf op zijn buik, en snikte: 'Oe mije toch — een meins zou z'n
eigen oongelukkig lache !'
Toen de compagnons, kleintjes en totaal vernietigd, door de gang naar
buiten wankelden hoorden zij achter de deur van de cel de Klomp met
zijn stok en zijn horrelvoet op de stenen vloer stampen ter begeleiding
van zijn juichende schaterlach, die nog in hun oren nagalmde, lang nadat
zij in hun bed gekropen waren, moe, beschaamd en diep ellendig de
slaap zochten, die hardnekkig weigerde, zich over hun ontzetting en
wurgende spijt te ontfermen. Zij geloofden zelf niet meer aan de schuld
van de marskramer, en de hoop, de schotel weer spoedig in hun bezit te
hebben, smolt vliegens weg om plaats te maken voor de smartelijke zekerheid, dat hun rijkdom voorgoed verloren was gegaan.
Het alibi van Gillis Franken bleek onaantastbaar. Ook verder kon niemand iets vertellen, dat hem verdacht had Lumen maken in verband met
het geheim van de verdwenen schotel, en voor de middag van de volgende dag werd hij op vrije voeten gesteld.
In de stad was het nieuws al bekend. De ochtendbladen uit Holland
hadden het hele verhaal gebracht, met de beschrijving van de wonderbare schotel erbij. De Klomp begon een triomftocht van herberg tot herberg, en versierde de kluchtige historie met malse en sterk gekruide cornmentaren. Hij was de held van de dag, en zijn afschuw van de schraperige
afpersers uit het Heuvelstraatje werkte plotseling even aanstekelijk als zijn
lachlust over hun domheid en zijn leedvermaak over hun welverdiende
ontgoocheling. Want hoe zouden oprechte christenmensen, als waarvan
het stadje wemelde, die voelen, dat zij de wanhoop nabij gekomen zouden zijn van pure nijd als deze zo weinig achtenswaardige medeburgers
een buitenkansje van enkele duizenden guldens zouden hebben gehad,
hoe zouden zulke brave christenmensen zich niet eerlijk verheugen, als die
geluksvogels dit meevallertje door de neus geboord werd? Nu vermeed
men slapeloze nachten, zondige achterklap en laakbare afgunst. En kon
zich bovendien koesteren in de superieure zekerheid: mij zou zo iets niet
overkomen zijn! Dagenlang durfden Dingemans en Van Til zich niet op
straat vertonen.
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En de Klomp rolde van de ene brandewijnroes in de andere en kon zijn
uitgelaten vreugde niet op.
Van de schotel werd niets meer gettoord. Alle nasporingen bleven
vruchteloos. Het leek alsof de mysterieuze lange, magere vent met zijn
groen petje, zijn bruine hangsnor en de schotel in een blauwe handdoek
geknoopt aan de hand, spoorloos verdwenen was, opgeslokt door de aarde of opgelost in de lege lucht. Na een maand werd zelfs de speurder teruggenomen, die tot dan toe de Klomp geschaduwd had, hem overal
heimelijk volgde, al zijn gangen nauwgezet controleerde, maar nooit jets
verdachts kon rapporteren. De schotel was weg en bleef weg. Het leven
van Dingemans en van Van Til was bedorven. Zij versomberden met de
dag, hadden geen plezier meer in hun handel en konden elkaar niet meer
luchten of zien. Om de geringste aanleiding scholden zij elkaar de huid
vol, maakten elkaar de bitterste verwijten, want elk van hen was vast
overtuigd, dat de 3chotel verloren gegaan was, uitsluitend door de achteloosheid, de stommiteit en de schuld van de ander. De rustige, nuchtere
i,
en zwijgzame mannetjes, die het zo goed met elkaar hadden kunnen vinden, waren plotseling in kribbige ruziemakers veranderd : het gezicht van
de een was ten slotte voor de ander voldoende geworden om een aanval
van dolle drift te krijgen. Zij kwijnden als zieke dieren in hun stoffig en
donker winkeltje, waar de atmosfeer voorgoed vergiftigd was door grimmige, ondoofbare vijandschap, een onberedeneerde, doffe haat. Zes weken na hun noodlottige reis deelden zij hun boeltje, kibbelend en scheldend om elk stukje koopwaar, en begonnen ieder een eigen winkeltje met
de enkele en bij het afscheid snerpend uitgeschreeuwde bedoeling de ander in de kortst mogelijke tijd hartstikke dood te concurreren. Aan welk
edel streven zij zich dan van de eerste dag of wijdden met een hartstocht
en hardnekkigheid, als waartoe alleen bedrogen hebzucht miezerige zielen gelijk de hunne in staat stelt.

III

Op een klare, koele dag in de herfst, ongeveer drie maanden na de zenuwslopende gebeurtenissen, in de vorige hoofdstukken beschreven, hinkte
Gillis Franken over de straatweg, die door de bossen achter de stad liep, en
Hoot tevreden een vrolijk liedje. Hij had een beste morgen gehad, viot
verkocht en bijna overal nog jets extra's toegekregen op de prijs van zijn
luttele koopwaar. Bovendien had hij bij een ouwe weduwvrouw in een
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dorp nog voor een prik een tinnen kandelaar op de kop getikt, waar allicht een rijksdaaldertje verdienste op zat: meneer Schouters was erg gebrand op tin, en als die per ongeluk niet toehapte, kon hij tegenwoordig
heel aardig terecht bij Dingemans - Of Van Til. Hij grinnikte zachtjes. Dat
was een mirakel met die matmetjes! Sinds ze van elkaar gegaan waren en
ieder een eigen winkel hadden, soebatten ze compleet om zijn vriendschap, en kochten alles, wat hij maar aansleurde, zonder zoals vroeger
hem het bloed onder de nagels uit te pingelen. Hij hoefde maar te zeggen,
dat hij met z'n vondst naar de vroegere vriend zou gaan, en ze betaalden
hem de prijs, die hij vroeg, begonnen tegelijk gif en gal te spugen, te blazen als kwaaie katers, vloek en verdoemenis of te roepen over het hoofd
van de walgelijke stomkop, het onbetwistbare loeder, waarmee ze zolang
hadden samengewerkt in goed vertrouwen en eerlijke kameraadschap.
En de Klomp gaf ze onbekrompen gelijk, sprak vol overtuiging de woorden, die hem een volledig succes verzekerden: 'Bell, man, g'oef mijn niks
te vertelle. 'k ' Em ikken altij geweten a'ge een slang oan j'w 'art koesterde !'
Hij zei het tegen de een met dezelfde warme overtuiging als tegen de ander en hij meende het oprecht. Maar achter hun rug lachte hij ze allebei
hartelijk uit en profiteerde van hun haat om ze te plukken, zoveel hij kon.
Allebei verzekerden ze hem, dat het verlies van de nu al legendarisch
geworden schotel alleen aan de godsonterende stommigheid van de ander
te wijten was, en Gillis weigerde nooit, dit grif aan te nemen. Voor hem
mochten ze allebei nog de kouwe koorts krijgen, maar hij deed tegen
ieder afzonderlijk of er geen hatelijke herinneringen in zijn geheugen
waren achtergebleven, dronk er genoeglijk zijn kommetjes koffie, rookte
hun goedkope stinkstokken, en ging voort ze in onderlinge, door hem
met bekwaamheid geexploiteerde concurrentienijd prijzen te laten betalen, waar hij vroeger niet eens aan zou hebben durven denken. Ze waren
allebei gewoon bang, dat hij kwaad zou worden en niet bij hen willen komen. Want ze hadden hem nodig als brood; tegen hem, de ingewijde,
de medegeInteresseerde, konden ze hun hart luchten, al hun haat botvieren tegen de vroegere compagnon, de verrotte stomkop, de vervloekte
schoelje, die de oorzaak was van de ramp, waardoor hun rustig leventje
aan stukken was gegaan.
Nooit kwamen ze erover uitgepraat. 't Was net of ze radicaal vergeten
waren, dat hij eigenlijk de schotel voor de dag gebracht had en hoe gemeen ze hem behandeld hadden. 't Leek alsof ze alles hadden vergeten,
wat er ooit gebeurd was voor de rampzalige dag, waarop ze met de verworven schat naar Amsterdam getogen waren. Bij ieder bezoek begon535

nen ze er weer over, en telkens kwamen ze met een tot nog toe vergeten
bijzonderheidje op de proppen, een woord of gebaar van de vriendelijke,
deftige directeur - een groot man, voornaam en geleerd - met wie ze als
eigenaars van een kostbaar en zeldzaam stuk antiek, gewoon als met hun
gelijke hadden gepraat, overlegd en onderhandeld. Van hun fantastische
tocht door de geweldige, vreemde stad, de gebeurtenissen in en rond het
cafe, waarin ze bestolen waren. Van TA, in een uur van diepe verslagenheid, had hem verteld van het treiterliedje, dat de wielen van de trein gezongen hadden : een dooie mus - een dooie mus - een dooie mus!
De Klomp had inwendig gestikt van de pret, en twee dagen lang had
hij op de maat van dat schoon en troostrijk lied langs de wegen gehinkt:
een dooie mus - een dooie mus - een dooie mus! Het ging prachtig, zijn
horrelvoet stampte het woord mus lustig de grond in, en telkens weer
lachte hij luidop van vreugdevolle genoegdoening. Zo langzamerhand
kreeg hij zijn portie in de verloren schotel aardig vergoed aan leedvermaak, zelfvoldoening en extra kwartjes en halve guldens, die hij de compagnons van hun gierige harten scheurde met het dreigement naar de ander te zullen lopen, als zij niet over de brug kwamen. Ach, lieve God, ze
konden mekaars bloed wel drinken, de loeders en hij had twee secure
adressen, waar hij zijn gemoed kon luchten over de smeerlappen, die hem
zo liederlijk de das om hadden willen doen. Tegelijk Meld hij daarmee
het vuurtje warm en profiteerde van allebei, zoals recht en redelijk was in
zijn treurig geval. Een gelijksoortig lot verbond hen alle drie; zij hadden
geleden onder de schokkende ontsteltenissen, veroorzaakt door het
sprookjesachtig verschijnen en verdwijnen van de grillige, wonderbare,
oude schotel, die rijkdom beloofd had en niets dan rampen en schrik gebracht - maar Gillis Franken was de enige, die er achteraf nog wat zoetheid van bevredigde haat en wraakzucht, en regelmatig geldelijk voordeel uit puurde - achterstallige interest van een kapitaal, dat hem ontfutseld was. Toch, hoewel hij zich ten slotte het minst van alien te beklagen
had leefde ook in hem diep verborgen de barre schrik om de welgelukte,
krankzinnig brutale diefstal. wie zou het toch gedaan hebben en hoe
had ie 'et klaargcspeeld?
De Klomp had er lang en diep over nagepeinsd, en hij was tot de conclusie gekomen, dat de dief iemand geweest moest zijn uit de stad of de
naaste omgeving. Dat kon niet anders. Want wie wist er verder iets van,
en wie zou in Amsterdam op de gedachte gekomen zijn, die schotels zo
listig te verwisselen, zonder te weten, precies te weten, dat er in de doodgewone blauwe handdoek van die boerenkereltjes een schat verborgen
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was? Trouwens, de dief had Brabants gesproken, dat stond vast. De
kastelein had het gehoord, en de vrouw uit de winkel, waar de witaarden
schotel gekocht was, en die de politic dezelfde dag nog opgespoord had,
vertelde hetzelfde. Zij herinnerde het zich heel goed: een large, gere
vent met een bruin druipsnor, die boers praatte - hij had de gekochte
schotel in een blauwe handdoek geknoopt. Maar wie was de eerbiedwaardige listeling, die dat zaakje zo duivels handig in elkaar gestoken had, zo
kwiek en koelbloedig uitgevoerd, om daarna eenvoudig te verdampen
met schotel en al - voorgoed ?
Meneer Schouters had gezegd: laat die hangsnor en dat boerentaaltje
maar gerust vallen als herkenningsteken. Die zijn vermoedelijk allebei
onderdelen van een heel gemakkelijke vermomrning. Een handige jongen geweest, die zulke karweitjes racer bij de hand gehad heeft. En de,
schotel zal wel hier of daar in Engeland of Amerika in een verzameling
zitten - die duikt nooit racer op.'
Dat klonk heel aannemelijk, en de commissaris van politic dacht er net
eender over, maar iets in hem zei Gillis Franken, dat hij dichter bij de
waarheid was en dat de dief uit hun eigen omgeving kwam. Een beroepsgapper nit Amsterdam? Ze maakten het Gillis niet wijs. Die zou eerst
geweten moeten hebben, en hoe was dat mogelijk ? Nee, de chef of de
dief3esmaat school dicht in de buurt, en je kon duizelig worden bij de
gedachte, dat je hem misschien vandaag gesproken had, dat je misschien
vlak bij het kostelijke stuk geweest was, en dat je er toch niet aan kon
komen.
Gillis had op zijn eigen houtje gespeurd. Hij had zich suf geprakkizeerd,
wie er alzo in aanmerking kwamen als bedrijvers van zo'n meesterlijk
uitgevoerde diefstal. De Kwik misschien? Als je de hangsnor wegdacht,
kon ie 'et geweest zijn. Maar het was hem bij quasi argeloze navraag gebleken, dat de Kwik op die gedenkwaardige dag 's middags in de polder
voor stroperij gepakt was. Nog een paar andere, ietwat wormstekige en
niet van intelligentie onblote medeburgers kwamen voor verdenking in
aanmerking, maar van alien had hij het onweerlegbaar alibi vastgesteld.
Alle sporen, die hij vol hoop was begonnen na te gaan, liepen hopeloos
dood. Hij had het al lang opgegeven. Hij aanvaardde het nu als een voorlopig ondoorgrondelijk geheim, dat door de tijd wel eens zou worden
ontsluierd, maar waarmee het vergeefse moeite was, je hoofd te breken.
Hij wachtte nu maar af, ongeschokt in zijn overtuiging, dat er t'avond of
morgen wel jets over zou uitlekken, en dat dan blijken zou, wat een fine
neus die Klomp gehad had! Maar als hij zo ver van de mensen door de
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bossen zwierf, kwamen zijn gedachten toch onweerstaanbaar terugdwalen naar de mysterieuze en opwindende geschiedenis, die geest en hart in
gisting bracht, telkens als hij weer over het onopgeloste raadsel nadacht.
Voor de dief voelde hij misschien een lichte afgunst, maar voor alles een
onbegrensde eerbied, en een broederlijke genegenheid, want hij beschouwde hem als een doeltreffend wreker van zijn diepe persoonlijke gekrenktheid. En een knap stuk werk had hij geleverd, dat kon niemand
heten liegen ! God, god, wat een prachtstuk van een boef moest dat zijn!
Ook nu weer doolden zijn gedachten rond de opzienbarende gebeurtenissen, waarin hij een rolletje gespeeld had, wel geen dankbare en ook
geen bijzonder voordelige, maar toch een voorname rol. En zozeer was
hij in zijn vage dromerij verdiept geraakt, dat hij met een hartklopping
van schrik bleef staan, toen hij zich hoorde aanroepen : lielaah Kloomp !
Loopte te sloape?'
Hij keek op, zag een open plek in de bosjes langs de weg, en daarop
een netjes onderhouden woonwagen. Chiel Winters bijgenaamd de Prul,
zat in het gras, en lachte tegen zijn ouwe vriend. Deze riep hartelijk : `Aah,
Prulleke ! — zij d' ok weer es in de buurt ? In lang nie gezien r
Neee, jonge, me-n-emmen een 'eele toer gemoakt, tot in Groningen
toe. Meer as een 'allef joar op roet gewiest!'
Mie, zijn blond en proper wijf, kwam in de deur van de woonwagen
om te zien tegen wie Naar man het zo druk had. Lachend begroette zij de
Klbmp : `Aah Gillis! Leefde nog ?'
`Gadsamme, die Mie !' riep de marskramer bewonderend uit. 'Die
woor mee iederen dag schoonder! Een lotjen uit de loterij, Chiel, zo'n
wijf!'
`Een lotje mee 'n groote kweek r beklaagcle Winters zich, maar zijn
blik Areelde vol welbehagen de rijzige, forse gestalte van zijn vrouw.
`Da's sjuust wa' zo'n prulleman as gij van doen 'eet r oordeelde de
Klomp snedig, met een knipoogje naar de vrouw. Mie schaterde en de
Prul liet spijtig de lip hangen. Dan lachte ze alle drie.
Gillis mocht deze zwerversfamilie graag lijden. Ze waren van 'et goeie
soort, vrolijk van hart, ze hielden van een grap en toonden zich gul tegenover de kameraden van de grote weg. Winters was van alle markten
thuis, lapte ketels, sleep scharen en messen, kramde handig gebroken porselein, maakte klerenhangers, vlocht treefjes van ijzerdraad, vogelkooities en sierlijke mandjes. Bij gelegenheid speelde hij voor de dans op z'n
harmonika of trompet. Zij haalden alles bij elkaar aardig hun kostje op,
en als de Prul niet of en toe wat te diep in het glaasje gekeken had, zouden
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zij een voorbeeldig paar mensen geweest zijn, samenlevend in ongeschonden harmonie. Maar Mie was als de dood voor de drank. Zij was de dochter van een welgestelde mallemolenbaas, die later was gaan zuipen als een
ketter, alles erdoor gelapt had, zijn gezin op stro gebracht en als straatschooier in de spiritus was gestikt. Wanneer Chiel in een zwak ogenblik,
ondanks alle heilige en vaak herhaalde beloften, to veel innam en licht
zwaaiend, babbelziek en lacherig kwam aanzeilen, ging z'n vrouw furieus
tekeer, wees hem de kinderen als een afschrikwekkend voorbeeld van ontaarding, schold hem uit voor al wat lelijk was, en mokte nog dagen daarna, tot zijn lobbesachtig betoon van oprecht berouw haar weer vertederde en zij zich met hem verzoende onder voorwaarde, dat hij de jenever
niet meer zou aankijken. Wat Chiel even vlot beloofde als hij het weer
vergat.
`G'e zeker geroken 'at de koffie bruin is, Gilliske ?' vroeg de Prul, en de
Klomp smakte met de tong.
`Da' tref ik zo es evetjes !' zei hij, kwam naderbij, zette zijn mars neer
en ging erop zitten, zuchtend van welbehagen.
Hij stopte zijn pijp, reikte dan de tabaksdoos aan de ketellapper, die zich
eveneens voorzag. Smakelijk trokken zij het vuur in hun pijp, dampten
proevend, genietend van de eerste trekjes, bliezen de rook met een fijn
straaltje de lucht in, keken zwijgend toe, hoe de blauwe wolkjes door de
grillige wind werden meegenomen en uiteengerafeld. De drie stevige
blonde kinderen, die in de bosrand, stoeiend als jonge honden over elkaar
heen buitelden, krijsten van pure levenslust. Een gezegende kerel, die
Prul, peinsde de Klomp, met dat fijne, resolute en heldere wijf van 'em en
z'n drie blakend gezonde jongens. Verdiende goed zijn brood, had een
,vrij, genoeglijk leven, een gezellig gezin, een geriefelijke, goed onderhouden wager, een lekker rond paardje, een goed gedresseerde hond, die
je rustig in z'n eentje het veld in kon sturen en die vast niet zonder haas,
konijn of fazant zou thuiskomen – wat kon iemand meer van het leven
verlangen ? Hij zou al heel tevreden zijn, als hij alleen maar een vrouw
had, die ene vrouw, Annemie, die hem niet hebben wou, al was ze de
laatste tijd wel weer wat bijgetrokken en niet meer zo ziedend op hem als
vlak nadat hij de kostbare schotel aan Dingemans en Van Til verkwanseld had.
"Oe stoan de pepiere ?' vroeg Winters na een lang stilzwijgen.
`Oach – ik mag nie kloage – ik rooi 'et we!.'
Ten mee Annemiekes ?'
Gillis zuchtte. Iedereen wist van zijn hopeloos vrijerschap en plaagde
539

hem er van tijd tot tijd mee, maar hij werd nooit boos, want het werd niet
kwaad bedoeld en zelf was ie heimelijk blij, dat hij er eens over praten
kon en haar naam genoemd hoorde in verband met de zijne. Armzalige
genoegdoening van een ondelgbaar heimwee.
`Da's altij 'etzelfcle mee da' vrammes,' zei hij bedrukt, 'somwijle
deink ik a'k 'et goan winne, moar dan is-t-er ineens weer gin laand m.tet-er te bezeile. Wa' zuld' er oan doen?'
`De moed moar nie verlore geve, Kloomp,' Tied goedig de Prul. 'Den
oan'ouwer wint, motte moar deinke. Mie 'ee van mijn ok laank genog
niks wile wete – 66n toen ineens kwam z'uit d'r eige, net in de tijd a'k
'erover begon te deinken om moar es noar een aander te doen. Niks wisselvalligers op 'eel de wereld as de buie van een wijf.'
`Wel wel, 'oort 'em weer es bij de pienke zijn !' spotte zijn vrouw, die
met twee kommen koffie uit de woonwagen kwam en de laatste woorden
gehoord had. 'A'ge 'em zo 'oort klassineere zouwde, gadvergeme, zegen
'at ie perfesser in Leuve gewiest 'eet !'
loate gij mijn moar betije !' snoefde de Prul lachend. 'A't op de vriillie
oankomt, weet ik m'n weetjen, 'orre !'
Mie lachte luid.
`Toent ie zestien joar oud was, 'iengt ie al oan m'n rokke, Kloomp!'
smaalde zij met minachtend vertrokken mond, '66n 'ij 'ee nooit noar gin
aandere meer darreve kijke !'
`Da' zulde gij wete !' insinueerde Chiel met een olijk knipoogje.
Mie zette de koffie neer en pakte met vaste greep in iedere hand een
punt van zijn lang afhangende knevel.
`Wel woar soms? 'Edde gij wel noar aandere wijve gekeke, lillijken
echtbreker ? De woar'eid, lange sloeber, of ik draai je je snor uit je bakkes !'
De Prul schreeuwde alsof hij vermoord werd, greep haar polsen, en
kraaide : 'Neee! Neee ! 0, Miekelieve, bat me toch asteblieft los – ik zal 't
van ze leve nie meer zege !'
Lachend liet ze de knevel lo, waar Chiel dadelijk aan begon te voelen,
net of ie niet wist of ie er nog wel king.
Triomfantelijk zei Mie: "k Zal jou Jere mee je grote moond! Ziede
wel 'oe bang 'at ie vamme-n-is, Gillis? 1k kan 'em moaken 66n breke, die
moagere pierewiet!'
De Klomp schudde het hoofd, lachend, maar met een steek van jaloezie in zijn verlangend, eenzaam hart. Zulke stoeise dallevers – net of ze
mekaar pas gevonden hadden – en ze waren al meer dan acht jaar getrouwd.
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`Korn, ik mot nog schottels wasse. Wilde gij evetjes een emmer woater
'oale, Chiel ?'
`Da's goed,' zei Chiel bereidwillig, stond op, pakte een emmer, die
achter aan de woonwagerf hing, en stapte de weg over, waar iets verder
het bos in een beekje met kristalhelder water stroomde. Mie bracht wat
vaatwerk buiten, kommen, borden en een schotel. Zij zette alles in het
gras, vlak bij de voeten van de Klomp, die er met half dichtgeknepen
ogen, lekker zijn koffie slurpend, over de rand van zijn kom onverschillig
naar keek. Plotseling hield hij op met slurpen, zette met een haastige beweging de kom in het gras, kneep zijn ogen nog verder dicht, tot het niet
meer dan spleetjes waren en tuurde ingespannen naar de schotel voor zijn
voeten. De vrouw praatte tegen hem, maar haar stem vervaagde tot een
zwak gegons in zijn oren, waarin het bloed ruiste als een zwaar brommende kever. Hij drukte een hand tegen zijn hart, dat wild begon te bonzen,
alsof het weg wou uit zijn nauwe kamertje. Een misselijk makende opwinding wrong zijn keel dicht. Hij kuchte en slikte benauwd. Zo waarachtig as God leefde - daar lag de vermiste schotel voor hem in het gras de noodlottige Spaans-Moorse schotel - meer dan zeshonderd jaar oud en
meer dan tweeduizend gulden waard al was dat stukje ook uit de rand gebrokkeld.
Wat moest dat ? Hoe kon dat nou ? Was ie bijgeval gek geworden ?
Zag ie, doordat ie d'r zoveel aan had lopen denken, niks anders meer dan
Spaans-Moorse schotels met stukjes uit de rand en duizenden guldens
waard, en die zo maar voor het grijpen lagen aan zijn voeten in het gras ?
Had ie, verdomme, visioenen ? Zag ie spoken ? Voorzichtig schoof hij
met de punt van zijn stok de schotel een eindje opzij. Er zaten restjes aardappel en bruinig vet aan, maar hij was 'et ! De zon lokte de paarsige goudgloed uit het schildje met het klimmende leeuwtje en de Franse lelietjes.
Het leek hem of van pure ontzetting de haren onder zijn hoed steil overeind gingen staan. Daar had ie 'em waarachtig teruggevonden - en nou
zou ie 'em niet meer ontgaan ! Maar hoe kwam ie hier bij de Prul en zijn
vrouw?
Loerend gleed zijn blik onder de rand van zijn hoed naar de overkant
van de weg. Daar zag hij de Prul aankomen met zijn emmer water - een
lange, magere vent met een bruin hangknevel - en die onvervalst Bra.bants sprak - de handige, de geniale, de nooit ontdekte dief uit de Amsterdamse herberg.
Even moest de 'Clomp zijn ogen sluiten en hij zuchtte van verbazing en
plots opkomende vermoeienis. Het was te veel ineens - de schotel en de
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dief had ie tegelijk ontdekt. De Prul! Die Prul toch ! Waaroni had ie de
schotel gestolen ? Chiel Winters, die zo eerlijk was als brood, nog geen
bos stro of hoof voor zijn paard bij de boeren zou weghalen. En hoe kregen ze 't, godlievenheer nog toe, in hun kersepit om zo'n kostbaar stuk te
gebruiken als aardappelschotel, met de kans dat ie ieder ogenblik in stukken kon breken ? Toen doorflitste hem de onwankelbare zekerheid : die
mensen wisten niet, wat 'et voor een ding was. Maar waarom had de
Prul hem dan gestolen ?
Mie pakte onverschillig de schotel op en stiet hem, vrij onzacht, schuin
de emmer water in. De Klomp voelde een steek door zijn borst bij die onvoorzichtige behandeling en had bijna een noodkreet geslaakt. Met moeite bedwong hij zich, vroeg dan met vreemd geknepen stem : `Wad'is da'
vor een oarige kepotte schottel? Is 't al zo wijd mee jullie gekomme, dat
er gin stuk in j'w 'uis'ouwe 'eel is?'
Het grape klonk niet erg vrolijk, op deze benauwde toon uitgesproken. Maar Mie lachte onbevangen en boende krachtig over de vuile schotel. Gillis had de gewaarwording, dat de ruwe boender heen en weer geroefeld werd over zijn eigen krimpend hart en half bewusteloos luisterde
hij naar het kluchtige verhaal van de ketellappersvrouw, die niet besefte,
dat zij een groots drama vertelde en een ondoordringbaar geheim ontsluierde. Zo sprak haar argeloosheid : loa, da's weer es een mooi geval
gewiest mee Chiele! Me warren een moand of twee, drie gelejen in de
buurt van Amsterdam, een toen is Chiel noar de stad gegoan om koperdroad te kopen een wa' fijn 'out vor z'n veugelkooike, een gereedschap
een zo. De kleine Teeuw 'ad net 's oches m'n erepelschoal gebroken, een
ik vroog oan Chielen om gclijk een nieuwe mee te brenge. Toen 'eet ie
d'r in de stad erreges een gekocht, moar 'ij moes mee alle geweld een borrel 'emmen een toen 'eet ie d'r weer te veul gepakt, da' sprik van eiges,
want 'ij is of een toe net een klcin, kind, den diee – ge zouwt 'em geregeld
oan je schiirtebaand bij j'w motten 'ouwe, want 'ij kan nic op z'n eige
passe. Joa, lach zo moar nie, goalipoap, 't is de zuivere woar'eid! Een '0e
een woar 'at nou allemoal persies gebeurd is, da' weet ik ok nie, moar
in ellek geval kwamt ie thuis mee een snip in z'n neus een_ mee een vremde blaauwen 'aanddoek, veul ouwer as den oonze, een in plek van de
schone nieuwe schottel, die-t-ie gekocht 'ad, brocht ie dad' ouw vuil, kepot dieng mee. Den eenen of den aandere schobbejak 'ee neturelijk de
schottels verruild, een die is-t-er gaauw mee den oonze tussenuit gekletst.
Een da' prul doar wies gin eens meer woat a-t-ie overal gewiest was,
want 'ij wit amper de pad in Amsterdam, een zo konne me nog gin ver542

'oal 'oalen ok. De schottel warre me kwijt! Die stadse sallemaander zal
wel gelachen 'emmen om die loompe boerevlegel, die-t-ie 'em da' zo
nijig geflikt 'ad! Een nou 'em ik vor Chiel z'n straf ginne nieuwe wille
koope. 'k Zal 'em net zolang ieleken dag dad' ouw tod vor z'n neus zette,
tot a't van eiges brikt. Dan mot ie moar van de borrels afblijve. 'Em ik
gin gelijk, Gillis?'
Dat was het dus ! Een doodgewone, totaal argeloze vergissing van een
vent, die boven z'n theewater geraakt was. De Prul had met z'n b6nevelde kop en z'n mistige ogen een verkeerde blauwe handdoek, een verkeerde schotel weggepakt, van een andere stoel als waarop hij de zijne
had neergezet. Een toeval. Heel het land door werd er gespeurd naar een
kostbaar en zeldzaam stuk antiek aardewerk, naar een geraffineerde en
brutale dief- en een ketellapper, die in de lorum was, had 'et ding zonder
erg meegenomen, en zijn gezin prikte er argeloos aardappelen uit. Zaten
in alle gemoedsrust aardappelen te pikken uit een schotel, die drieduizend
gulden waard was, en wisten van niks ! Zij lazen geen kranten en vermoedden de waanzinnige waarheid niet in het minst. Zij voelden zich nota
bene bestolen door een listige kwant - ze hadden graag verhaal gezocht
om de ongewenste en nadelige ruil ! Was de wereld een gekkenhuis of
niet ? En daar lag die schotel in het gras te drogen en blonk vriendelijk in
de zon en zag er zo onschuldig uit alsof ie geen karrevrachten leed, zuchten, angst en godslasterlijke vloeken op z'n oud, tenen geweten had ! dat verdomde stuk mensenverdriet. Met razende snelheid werkten zijn
gedachten. Wat kon hij doen ? De Prul en zijn vrouw op de hoogte
brengen ? Ze zouden zich een ongeluk schrikken, een hoop last krijgen,
en misschien na veel vieren en vijven vrij uit gaan. Misschien. - Maar
misschien zouen ze ook niet geloofd worden, de Prul niet en de Klomp
niet - zouen ze doodgewoon aannemen, dat 'et een komplot geweest was,
dat ze in onderlinge afspraak dat kunstje van de verwisseling der schotels
bewerkstelligd hadden, geen kans gezien het overal gesignaleerde ding
kwijt te raken en nou achteraf, quasi onnozel, met een verhaaltje, waar de
lommerd geen duit op gaf, het gestolen voorwerp kwamen terugbrengen
om nog een flinke beloning in de wacht te slepen. Zou iemand, alle omstandigheden en al wat er gebeurd was in aanmerking genomen, het
kluchtige verhaal van Mie willen geloven ? Kan je net denken ! Wie geloofde er nou in de eedijkheid van ketellappers en leurders als de Prul en
hij ? Geen mens immers. Ze draaiden erachter, als ze met de schotel op de
proppen dorsten te komen, vast. Hij zou zonder moeite met een kwinkslag de schotel in zijn bezit kunnen krijgen van Chiel en Mie. En dan ?
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Terugbrengen bij de eigenaars was het enige. Verkopen kon ie 'em niet
- daarvoor, was 'et ding te veel over de tong gegaan - daar liep ie mee
vast ! Terugbrengen was al riskant genoeg bij het karakter van die twee
wantrouwige, inhalige en verbitterde mannetjes. Maar gesteld, dat ze in
hun vreugde om de teruggevonden schat erin toestemden verder niets te
vragen, of te laten onderzoeken, te doen alsof zij hem van een onbekende
ergens vandaan gestuurd gekregen hadden - dat ze hem zelfs nog een
paar tientjes beloning toestopten - dan zouen die twee ellendelingen toch
de grote born duiten in hun zak steken ! En dat gunde hij hun niet - nooit
van z'n leven ! Hij werd al ziek van beroerdigheid als ie daaraan dacht!
Alle verbittering, alle geleden smaad, alle ontzetting en spijt, die hij om
de schotel en het gedrag der vrekkige koopmannetjes had doorleden,
sloegen als een vlam van laaiende haat op in zijn beledigde ziel. Nooit
zouden die twee krenterige schurken de schotel terugzien of er ook maar
een cent voordeel van nebben ! Maar wat dan ? Hij kon er immers niks
mee aanvangen ! Als ie 'em ergens durfde presenteren waar ze verstand ervan hadden was ie voor de poes. Onmogelijk!
En daar lag dat duizendmaal verwenste ding, onverschillig afgeboend,
onverschillig neergegooid, in het gras voor zijn voeten, en de tintellichtjes
van de zon in de rand schenen hem treiterend uit te lachen : kom er es aan,
as je durft! - wat je ook doet, de deuren van de gevangenis staan al voor
je op een kiertje, als je je vingers maar naar onze duizelingwekkende
waarde durft uit te steken!
Twee-, drieduizend gulden lagen daar slordig neergesmeten in het
gras - en ze waren enkel maar gevaarlijk. Als ie niks zei, bleven de Prul en
zijn gezin ervan eten. Tot ie brak, of - of tot iemand, die er verstand van
had, toevallig ontdekte, wat zij in hun bezit hadden, en dan waren ze nog
niet gelulckig !
Dan schoot hem ineens weer te binnen, hoe zij aan de schotel kwamen,
wat er buiten hun weten allemaal rondom diezelfde schotel gebeurd was,
en dat zij al die zenuwslopende maanden lang er kalmpjes hun aardappelen van gegeten hadden - omdat de Prul gestraft moest worden voor zijn
dronkenschap op die noodlottige dag. Anders zou de propere Mie het
beschadigde vod zeker al lang ergens in een vaart gesmeten hebben of in
gruzelementen getrapt - had er nooit meer een haan naar gekralid.
PlotFling brak hij uit in een zenuwachtige schaterlach. Het was te zot !
Het was gewoon een klucht! Een menigte mensen maakten jacht op een
ding, dat honderden jaren lang voor oud vuil op de een of andere vliering
gelegen had, waar niemand lets aan vond, dat ze ten slot to de hondhadden
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voorgezet om eruit te vreten. Toen had een geleerd iemand een jaartal
en een naarn genoemd, en ineens was het een prachtstuk zeldzaam `antiek'
geworden van ontzaglijke waarde. En van dat gedenkwaardige ogenblik
of had het onrust, woede, haat en vertwijfeling om zich heen gezaaid, de
slechtste eigenschappen in allerlei mensen wakker geroepen, ruzie, strijd,
hebzucht en gemeenheid verwekt. En door een onnozel toeval had het
even snel zijn boze tovermacht weer verloren: het was in harden gevallen van een paar onwetende arme mensen, die geen vermoeden hadden
van zijn onwaarschijnlijke, onzinnige, onredelijke waarde, en het argeloos gebruikten voor het doel, waarmee het eenmaal gemaakt was : om
eruit te eten.
Maar het gevaar was niet dood ! Het sliep alleen. De schotel lag daar en
kon ieder ogenblik weer ontwaken tot geduchte activiteit, gemene streken, rampen, verdriet en ongeluk veroorzaken. Voordeel? Voordeel kon
ie alleen brengen aan die twee lammenadige schoeljes in de stad, en dat zou
een ongeluk op zichzelf zijn en de Klomp voorgoed alle plezier in het
leven vergallen. Weerloos lag de onbetrouwbare schotel daar, in schijn de
onschuld zelf, in werkelijkheid een slapend monster, een gevaarlijke, giftige, onheil spuwende kleine draak.
In enkele seconden waren alle mogelijkheden Gillis Franken door het
hoofd gevlogen. Vastberaden stond hij eensklaps op, bleek maar uiterlijk
rustig.
`Mie,' zei hij met een treurige poging tot een gemoedelijke toon en een
plagende glimlach, `ge meug je vent nie al te zwoar straffe - 'ij 'ee nou
genog geboet - doar goat ie !' Hij lichtte zijn horrelvoet op en liet hem
zwaar stampend neerkomen op de noodlottige schotel, die krakend in
diggelen ging. De leurder kromp ineen, alsofer iemand op zijn eigen hart
getrapt had, maar dan voelde hij zich plotseling bevrijd, als werd een
dreiging of een zware last van hem afgenomen. Mie gaf een schreeuw,
hief protesterend de armen ten hemel. De Prul lachte daverend.
`Merci, Kloomp !' riep hij. `Dad'edde flienk gedoan! Gij zij' nog es een
op rechte vriend.'
Nu lachte de vrouw ook, zei onverschillig : `Nou, afijn - moar gij
zirrgt a'k morge voor de middeg een nieuwe schottel 'em - a'ge da' moar
wit!'
De kinderen kwamen joelend toegesprongen om een scherf te bemachtigen als hinkelsteen. Zij vochten om het stukje met het leeuwtje,
dat ongeschonden in zijn schildje klom.
De marskramer was nog dieper verbleekt en nam haastig afscheid. Een
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dodelijke vermoeienis was plotseling over al zijn leden neergezonken, als
had hij met inspanning van alle krachten een bovenmenselijke taak volbracht. Zwaar hinkend stapte hij de weg af, en achter de bocht, waar de
ketellappersfamilie hem niet meer zien kon, ging hij in de bosrand zitten
om wat tot zichzelf to komen. Hij wist, dat hij blij moest zijn, omdat hij
een goed werk gedaan had. Hij had zich afdoende gewroken op de twee
bloedzuigers, die hem zoveel kwaad hadden berokkend, en hij had een
onmiskenbaar gevaar afgewend van zijn argeloze vrienden. Hij had moeten juichen en jubelen, omdat hij, de verstoten en geminachte leurder de
overwinning had behaald en iedereen de baas was gebleken. En toch liepen brandende tranen over zijn wangen en keken zijn vertroebelde ogen
vol afschuw naar de mismaakte, op een paardehoeflijkende voet, die het
onherroepelijke werk der vernieling had volbracht.
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ENIGE BIJZONDERHEDEN OVER
DE SCHRIJVER EN ZIJN WERK
Op de 29ste maart 1888 werd Adriaan Michiel de Jong geboren te NieuwVosmeer, een dorpje in West-Brabant. Hij had een arme, harde jeugd.
Al te tragisch werd dat niet opgenomen door de jonge Adriaan, want in
zijn omgeving kende men helemaal niets anders. Zoals vele Brabantse
arbeidersgezinnen in die dagen leidde ook het gezin De Jong een zwervend bestaan, altijd op zoek naar werk. Toch bleven perioden van werkloosheid en zelfs van honger niet uit. Toen de vader fabrieksarbeider was
geworden in Rotterdam (later in Delft) was er een tijd dat het gezin
ronduit verpauperde. Maar met bovenmenselijke inspanning sloeg het
zich er zo goed en zo kwaad als het ging doorheen. Dat kwam vooral het
begaafde zoontje A. M. ten goede. Met een jongere en een oudere broer
was hij alleen overgebleven van de dertien kinderen die moeder De Jong
ter wereld had gebracht. Alle anderen waren gestorven beneden de twee
jaar, hetgeen in die tijd en in die kringen geen ongewoon verschijnsel was,
hoe ongelofelijk het de huidige generatie reeds in de oren inoge klinken.
A. M. behoefde niet naar de fabriek. Hij ging naar de Rijksnormaalschool in Delft. Deze school heeft hem in 1906 als onderwijzer afgeleverd.
A. M. de Jong, de jeugdige kwekeling en onderwijzer, was een opstandige vent. Hij kon niet berusten in onrechtvaardigheid, ook niet in
het maatschappelijke onrecht dat hij van zijn geboorte of aan den lijve
had ervaren. Het is geen wonder dat hij al spoedig gegrepen werd
door de gedachten van het socialisme en de moderne arbeidersbeweging.
Bovendien bleek hij over een scherpe pen te beschikken. Als jong onderwijzer schreef hij felle stukken tegen alle mogelijke misstanden bij het
onderwijs. Ze verschenen in het maandblad 'De nieuwe school'. Natuurlijk haalde hij zich hiermee het ongenoegen van zijn superieuren op de
hals. Tegenwerking van hun zijde was het gevolg, zodat voor De Jong
een benoeming van het platteland (hij was onderwijzer in een dorpje bij
Delft) naar de stad onmogelijk werd. Toch zette hij, met zijn vrienden
van 'de Bond', door. Ondanks alle conflicten en moeilijkheden werd hij
in 1914 te Delft benoemd, en in 1916 kwam hij in Amsterdam. Onderwijl bereidde hij rustig zijn litteraire loopbaan voor, waarvoor hij eigenlijk heel wat meer voelde dan voor het schoolmeestersambt.
Juni 1917 moest hij als landstormman in dienst. Het spreekt wel bijna
vanzelfdat De Jong nu op de toestanden in het leger kritiek ging oefenen,
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net zoals hij het eerst op die bij het onderwijs had gedaai'1. Zijn felle en
_spotzieke Notities van een landstormman', verschenen in Het Volk en
als brochures, trokken enorm de aandacht en verwekten grote deining.
Voor zijn moeite mocht De Jong veertien dagen brommen in de provoost,
Hij weigerde ten slotte nog enig examen voor de officiersopleiding , of to
leggen en eindigde zijn militaire loopbaan.als sergeant.
In oktober 1919 kwam hij als redacteur-binnenland aan Het Volk. Van
nu of aan stelde hij zich geheel in dienst van de socialistische strijd. Van
192o tot 1925 was hij chef van de kunstredactie en feuilleton-redacteur.
Zijn scheppend zowel als zijn journalistiek en kritisch werk is van de socialistische geest doortrokken, gedragen door een strijdbaar temperament. Een kleingeestige sektarier is De Jong overigens nooit geweest;
heel zijn arbeid wordt gedragen door een breed gefundeerde overtuiging,
door ervaring en studie verdiept. Na een reeks strijdartikelen, kleine
schetsen en studies over litteratuur, publiceerde hij in 1916 reeds zijn
eerste roman, `Ondergang', een jaar later gevolgd door 'De zware weg',
in 192o 'Marcus van Houwaert'. Inmiddels had hij met Koos Vorrink en
Piet Schuhmacher een jaar lang het tijdschrift 'De nieuwe stem' uitgegeyen, waarin hij veel grote kritische artikelen, aforismen, dialogen en
schetsen schreef. Het was een vruchtbare maar wel wat afmattende periode, want door gebrek aan geld bleef medewerking van anderen uit,
zodat de redactie onder allerlei vernuftig bedachte schuilnamen het hele
blad zelf meest vullen. In 1923 verscheen 'Het evangelic van de haat', een
roman in drie delen, en kort daarop `Een zwerftocht over zee', het geestige en frisse relaas van een reis met een timuidense trawler.
In 1925 keerde de schrijver terug naar zijn geboorteland Brabant. In
dat jaar verscheen 'Het verraad', het eerste boek van de cyclus `Merijntje
Gijzen', die in totaal acht romans zou gaan tellen. Met 'Het verraad' vestigde De Jong voorgoed zijn naam als schrijver. Ook boeken als 'Frank
van Wezels roemruchte jaren' en 'De martelgang van Kromme Lindert'
hadden een voor Nederland ongekend succes. En nog altijd behoren zij
tot de meest gelezen Nederlandse romans. Kort voor zijn dood voltookle
A. M. de Jong nog een omvangrijke roman over het leven van Gerbrandt
Adr4aansz. Bredero, 'De dolle vaandrig'.
Zijn werk is ook ver buiten onze grenzen heroemd en geliefd geworden. Het werd in niet minder dan negen talen vertaald.
Tweeentwintig romans, zeven novellen, veertien toneelstukken, vijf
kinderboeken (waarvan er een eenentwintig delen omvat !), drie reisbëschrijvingen, zestien vertalingen, talloze schetsen, artikelen, litteraire
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kronieken, radiolezingen, essays, verhalen, hoorspelen, revue-sketches,
en dit alles in ongeveer dertig jaren - het staat wel vast dat A. M. de Jong
een van de actiefste schrijvers in Nederland is geweest, zeker als men in
aanmerking neenit dat hij bovendien redacteur was van een aantal tijdschriften (o.a. van 'De nieuwe stem' en `Nu'), •Ook tract hij op als filmregisseur en -acteur.
Daarnaast vond hij nog tijd om zijn zwerflust bot te Vieren: hij bezocht
Engeland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenie, joegoslavie, Italie, Zwitserland, Palestina,
Egypte, Griekenland, Algiers en Turkije.
In de herfst van het sombere jaar 1 943 kwam aan dit vruchtbare leven
plotseling een einde. Nadat de bezetters hem in 1942 in gijzeling hadden
genomen maar wegens een kwaaltje ook weer vrijgelaten, rustten de
handlagers van de Duitsers niet voor zij aan hun Lange lijst van heldendaden de liquidatie van A. M. de Jong, de felle nazihater en populaire schrijver, konden toevoegen. Toen het Blaricumse verzet had geprobeerd een
van deze landverraders onschadelijk te maken, besloot de politieke onderwereld zich te wreken. A. M. de Jong werd aangewezen als slachtoffer
van de eerste Silbertanne-moord in ons land. Twee S.S.-gangsters belden
op 18 oktober 1943 bij hem aan en schoten hem neer in de deuropening
van zijn, huis.
Romans
ONDERGANG,

1916. Duitse vertaling

DE ZWARE WEG, 1917
MARCUS VAN HOUWAERT, 1920

1923. Deense vertaling . .
:Het verraad', 1 925, Franse, Duitse, Deense, Zweedse, Sloweense en Esperanto-vertalingen
MERIJNTJE GIJZENS JEUGD II, `Flierefluiters oponthoud', 1926. Franse,
Duitse en Zweedse vertalingen
MERIJNTJE GIJZENS JEUGD III, 'Onnozele kinderen', 1927. Duitse en
Franse vertalingen
MERIJNTJE GIJZENS JEUGD IV, ' In de draaikolk', 1928. Duitse vertaling
HET EVANGELIE VAN DE HAAT,

MERIJNTJE GIJZENS JEUGD I,

FRANK VAN WEZELS ROEMRUCHTE JAREN, 1928
KRUISENDE WEGEN,

1929. Duitse vertaling

DE MARTELGANG VAN KROMME LINDERT,

549

1930. Duitse vertaling

EEN VERDOOLDE,

1932. Duitse vertaling
'De grote zomer,' 1935. Duitse

MERIJNTJE GIJZENS JONGE JAREN I,

vertaling
MERIJNTJE GIJZENS JONGE JAREN II,

'De goede dood', 1936. Duitse

vertaling
MERIJNTJE GIJZENS JONGE JAREN III,

'Het boze geruche, 1937. Duitse

vertaling
MERIJNTJE GIJZENS JONGE JAREN IV,

`Een knaap wordt man ' , 1938

Duitse vertaling
DE ERFGENAAM, 1938

1939
Deense en Noorse vertalingen
POESKE, 1941, Deense en Noorse vertalingen
DE HEKS VAN DE RIETHOEK, 1942. Deense en Noorse vertalingen
DE DOLLE VAANDRIG, 1942-1943 (verscheen in 1946)
MUSTAPHA, OF DE TRAGEDIE VAN HET GEWETEN,

DE VREEMDE BROEDERS, 1940.

Novellen
DE RIJKAARD,

1928. Franse en Roemeense vertalingen

FLIEREFLUITERS TUSSENKOMST, 1929

1932. Franse en Duitse vertalingen
Engelse vertaling
DE WONDERLIJKE WAARD VAN HOTEL CARLECAS, 1937
DE DOOD VAN DE PATRIARCH,

DE SCHOTEL, 1933.

MERIJNTJE IN FILMLAND, 1941
METGEZELLEN, EEN HONDENBOEK

(nagelaten werk)

Toneelstukken
LEVENSDRADEN

(eenacter)

HET VERRAAD
FLIEREFLUITERS OPONTHOUD
FRANK VAN WEZELS ROEMRUCHTE JAREN

(niet uitgegeven)

KROMME LINDERT
GIJZELING
CHATTINBAKKIE

(eenacter)

CARMEN
EEN HELD KEERT WEER
LEVEN IN DE BROUWERIJ
THANATOS DE VREEMDELING.

Franse vertaling
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DOBBELSPEL OM EUROPA

(niet uitgegeven)

BULLETJE EN BONESTAAK
DE WERELD OP ZIJN KOP

(niet uitgegeven)

Reisbeschrijvingen
EEN ZWERFTOCHT OVER ZEE, 1924
EEN KLUCHTIGE ZOMERREIS, 1925
NAAR ZONNIGE LANDEN IN DONKER GETIJ, 1929

Schetsen
ONDER DE JEFKES
VROLIJKE VERTELSELS
AMSTERDAM BIJ NACHT
NOTITIES VAN EEN LANDSTORMMAN
MENSENMARKT

Beschouwingen
DE BEELDHOUWER ADRIANUS REMIENS
DE DANS OP DE VULKAAN
STUDIES OVER LITERATUUR
DOSTOJEWSKI
ISRAEL QUERIDO, DE MENS EN DE KUNSTENAAR

Kinderboeken
VACANTIEDAGEN, 1917
AAN DEN STROOM, 1924
DE AVONTUREN VAN DEN BARON VAN MUNCHHAUSEN

(bewerking),

1933

Bataafs driemanschap), 1940
1 921-1935 (Beeldverhaal, verschenen in Het Volk, voor een deel herdrukt in 21 boekjes,
thans als nieuwe uitgave verkrijgbaar in 18 boekjes.) Franse en Duitse
vertalingen

DE B E T O V E R D E G R A S H A L M (Een

DE WERELDREIS VAN BULLETJE EN BONESTAAK,
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