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In januari 1958 overleed te Eindhoven op 81 jarige leeftijd, eenzaam,
ontgoocheld en verbitterd, Herman Hubertus Joannes Maas.
Geboren in het dorp Oostrum bij Venray, studeerde hij voor onderwijzer en werd later leraar Nederlands aan een kweekschool.
Veel levensgeluk heeft hij niet gekend. Aan zijn onderwijzerscarrière
kwam voortijdig een einde. Op 55 jarige leeftijd werd hij wachtgelder.
Voor hem betekende dat bittere armoede tot aan zijn dood. Ook in
huiselijke kring kreeg hij harde klappen te incasseren. Twee van zijn
drie kinderen stierven op jeugdige leeftijd. Zijn vrouw werd krankzinnig en overleed, na twintig jaar, in een psychiatrische inrichting.
In 1932 uit het onderwijs gezet, vestigde Maas zich in Eindhoven, de
Philipsstad. Hij moet er zich doodongelukkig hebben gevoeld. Na de
tweede wereldoorlog deed hij een poging tot een literaire come back
met de publikatie van een trilogie onder de verzamelnaam ONDER DE
GLOEILAMP. Het eerste deel van deze grote hekelroman DE LIEFDE
VAN JO FARO, werd om zijn chronique scandaleuse dermate overstelpt met luidruchtige kritiek, dat de auteur het werk verder niet heeft
voltooid.
Trouwens Maas' liefde gold niet de stad. Hij was een man van het land.
Hij raakte niet uitgepraat over zijn geboortegewest, de Limburgse Peel.
Zich het lot van de gewone man aantrekkend, verdedigde hij hem tegen
uitbuiting en slavernij. Met zijn vlijmscherpe pen ging hij schijnheiligheid, gekonkel en onrechtvaardigheid te lijf. Zijn sociale bewogenheid
maakte hem tot een terriër die zich vastbeet en niet losliet als het
om het welzijn van de misdeelde mens te doen was, in het bijzonder
de mens van het platteland. Herman Maas is nooit een stedeling geworden. Zijn stadsromans halen het in kwaliteit dan ook niet bij zijn
plattelandsverhalen.
Maas' produktiviteit is indrukwekkend, om niet te zeggen verbijsterend
geweest. Behalve negen veelgelezen en veelbesproken romans schreef
hij verhandelingen over psychologie, opvoedkunde en wijsbegeerte. Hij
publiceerde honderden artikelen en schetsen over locale en gewestelijke
geschiedenis. Van zijn hand verscheen voorts een vierdelige taalmethode voor de middelbare school.
Onder het pseudoniem Jan van Houtum zagen zijn SCHETSEN VAN
EN OVER DE PEEL het licht. Maar het is om zijn romans dat de naam
van Herman Maas een begrip zal blijven in de Nederlandse literatuur.
Zijn boeken werkten als explosies in een zogenaamde 'goede oude tijd'.
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Van de kansel af werd er de banvloek over uitgesproken. Tot in de
Tweede Kamer viel men Maas aan. Men kreet hem uit voor oproerkraaier en volksbederver, terwijl hij niet anders deed dan - zij het in
scherp zwart-wit - de vaak deplorabele sociale toestanden schilderen in
de Peel van rond de eeuwwisseling.
Herman Maas beschreef het 'miljoenenparadijs', ontbloeid door de turfwinning, waarin de veenarbeider aan het eind van een zesdaagse
werkweek (met dagen van twaalf tot zestien uur) met ƒ 3.60 (drie
gulden en zestig cent!) naar huis kwam. Door zijn jonge kinderen mee
naar de peel te nemen, kon het gezinsinkomen wat opgetrokken worden. In de 'goedbetaalde' bouw verdiende men 12 cent per uur met
kalk dragen en zand kruien. Veldarbeid leverde 25 cent per dag met
de kost op.
Het is een stoet trieste wezens die door de boeken van Maas trekt,
afgezien van de enkelingen die niets te kort komen. Zijn mannen zwoegen, zuipen, vloeken en geven zich over aan grove uitspattingen. Zijn
vrouwen en kinderen gaan gehuld in lompen, lijden honger en vervuilen. Werkeloosheid is troef.
In 1907 verscheen de eerste grote roman van Herman Maas DE
VERSTOTELING, het schrijnende verhaal van Moortje Belmans, frisse
dorpsschone die door de wulpse burgemeester en zijn dito zoon verleid
wordt en wier zoon Jan, hoofdfiguur in het boek, als een verstoteling
door het barse leven moet.
Twee jaar later publiceerde Maas zijn belangrijkste werk, het minutieus gedocumenteerde HET GOUD VAN DE PEEL, dat veel stof deed
opwaaien. 'Een brok werkelijkheid, van a tot z', noemde de auteur het.
Zonder iemand of iets te sparen, beschreef hij in deze roman de ronduit hemeltergende praktijken van enkele grote verveners. Het moet destijds niet moeilijk zijn geweest te raden welke veenderijen en welke
personen de schrijver op het oog had.
Zijn tegenstanders verweten Maas dat hij faam als auteur trachtte te
verwerven door vooral het primaire instinctleven van de landelijke bevolking te beschrijven; door bewust een onverkwikkelijke sensatiesfeer
te scheppen en door in zijn erotische detailweergave de grenzen van het
toelaatbare verre te overschrijden. Aantijgingen die men - had Maas in
onze dagen geleefd en gewerkt - met een nuchter schouderophalen zou
afdoen. Ze waren dan ook ongegrond. Uit het werk van Maas spreekt
een diepe bewogenheid met het lot van de misdeelde en achtergebleven
mens.
Men heeft daarnaast wel eens beweerd dat Maas een amateuristische
schrijver was, maar deze bewering kan men niet staande houden als
men bijvoorbeeld zijn boeiende, knap gecomponeerde en raak vertelde
novelle LANDELIJKE EENVOUD leest. Een streekroman van de geijkte soort: twee elkaar dwarszittende boeren wier kinderen elkaar vinden
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in de liefde. Een gegeven dat door menige auteur van streekromans is
gehanteerd, maar zelden zó voortreffelijk als door Herman Maas.
De werken van Herman Maas spreken zeer zeker ook de lezer van onze
tijd nog aan. Vereerder van de Tachtigers, met name van Willem Kloos
met wie hij een drukke briefwisseling onderhield, gaat Maas zich in
zijn verhalen soms te buiten aan een overdaad van zelfgevormde woorden en uitdrukkingen. Dat was mode in die jaren. Misschien doet zijn
taal hier en daar gekunsteld of ouderwets aan, maar niemand zal kunnen ontkennen dat hij herhaaldelijk een grote mate van uitbeeldingskracht bereikt.
In deze omnibus zijn de drie beste werken van Maas bijeengebracht.
De karakteristieke stijl van de auteur is bij de bewerking zoveel mogelijk gehandhaafd. Slechts het Limburgse dialect in de dialogen werd
'vertaald'. Reeds lang in onbruik geraakte woorden en uitdrukkingen,
waarmee de huidige generatie geen weg meer weet, zijn vervangen
door moderne equivalenten. Dit alles geschiedde met de bedoeling het
werk van Maas toegankelijker te maken voor een brede kring lezers.
Het verdient namelijk die bredere aandacht ten volle, alleen al als
belangwekkend sociaaUiistorisch document!
Herman Maas verdient ook in onze dagen - juist in onze dagen - de
waardering die men hem weleer onthouden heeft. Hij was zijn tijd
verre vooruit. Deze Maasomnibus wil een hommage zijn aan een miskend man die om zijn 'slechte' boeken door bekrompen burgergeesten
de bijnaam kreeg van de Limburgse Zola.
Toon Kortooms
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DE VERSTOTELING

1

Floortje Belmans was als jong meisje een knap postuurtje met een frismooi gezichtje. Door haar natuuriijke bevalligheid en zuivere lijfbelijning had zij de aandacht getrokken van de burgemeester, sedert zij uit
haar stadse dienst thuis was. Nauwelijks vijftien jaren oud, had zij in
de stad een dienst gevonden als kindermeisje. Zij was er vier jaren
gebleven, van de ene dienst in de andere gegaan. Daarna moest zij een
tijdje thuis komen, omdat haar moeder aan het sukkelen was geraakt.
Maar zodra zij gemist kon worden, zou ze toch weer een nieuwe dienst
zoeken. Altijd thuis blijven was niet mogelijk; als ze allebei gezond
waren, hadden haar ouders haar niet thuis nodig. En nu zij eenmaal
het van huis weg gewend was, beviel haar dat ook heel wat beter dan
altijd bij vader en moeder, die maar met moeite konden rondkomen, en
haar met dagelijks gezeur over haar kleding de stemming aanhoudend
vergemelijkten.
Van vijftien tot negentien jaar had haar lichaam zich heel voordelig
ontwikkeld. De snit van haar kleren deed haar gevulde slankheid goed
uitkomen. Met wat coquetterie, omdat zij wist daarmee de meisjes van
het dorp de ogen uit te steken, hield zij haar rok op, dat het om de
benen lichtzwaaiende witte onderrokje met volant, de dunne zwarte
kousen, die de benen vast omstrakten, en de kleine nauw passende
knoopschoentjes met verlakte puntjes, zichtbaar bleven, zoals zij dat
van de stadse dames had afgezien, 't Haar deed zij ook volgens de
stadse mode. Dat stond haar zo goed, zei haar meesteres. En zij zelf
zei het ook, als zij voor de spiegel stond.
Zó zag de burgemeester haar en was dadelijk verliefd op haar mooie,
lenige jongheid. Lekkerbekkend gretigden zijn ogen op haar gestalte
aan. De blankheid van haar gelaat wekte zijn begeerte op en haar frisrode snoetje deed hem watertanden. Dat was wat anders dan de harde
rode wangen van de boerenmeiden met hun dikke, ruwe handen vol
zwarte naden en hun breed-logge lichamen. Daar had hij genoeg van.
Maar zo iets!
Al was hij niet zo heel jong meer, toch kon hij nog niet uitgewoed
komen. Als hij knappe dienstmeisjes had, kon hij er niet van afblijven.
En 't was al meermalen gebeurd, dat er gepraat over gekomen was en
dat hij scènes met zijn vrouw had gehad. Maar gelukkig liet die zich
gemakkelijk overtuigen, dat het maar uitstrooisels waren van de meiden, alleen om hem geld af te zetten. Zijn vrouw was een domme, rijke
boerin, die hij om haar fortuin getrouwd had, en die gauw genoeg
met alles tevreden was, sinds haar hele zijn zich concentreerde tot dit
ene, dat zij de mevrouw was van de burgemeester en het deftigst gekleed ging van het hele dorp.
Met twee meiden was het verkeerd uitgevallen: die moesten een kind
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krijgen, hoe woedend hij ook raasde en schold, dat ze hem 'verneukt'
hadden. Gelukkig had hij er raad op gevonden. Hij wist iets te verzinnen om de meiden een tijdje uit het dorp te kunnen sturen. Er was wel
wat onder-ons-gemompel geweest, toen zij weer terugkwamen en er
anders uitzagen dan vóór hun vertrek, maar daarbij was het ook gebleven.
Daarna nam hij voor 't oog een logge schommel van een boerenmeid
in dienst, zo'n echte houten klopper. Maar toen zijn doel bereikt en
het geklets van het volk gedaan was, speet het hem, dat hij zat te houden met zo'n vierkant stuk ruwheid en lompheid. Zijn oude natuur
leefde weer sterker op, nimmerzat hunkerend naar bevrediging.
Toen zag hij dat mooie, jonge meisje, dat met haar frisse bevalligheid
en coquette maniertjes zijn zirmen streelde en zijn begeerte prikkelde,
dat hij meende te stikken van gedachtenlust. Het woelde in hem om en
beheerste hem geheel en al. Dat dom stuk vlees moest zijn huis uit, en
Floortje moest hij hebben als dienstmeisje.
Maar hoe zou hij haar alvast eens kunnen spreken, zonder dat er iets
achter te zoeken was? Hij prakkezeerde en vond er iets op. De veldwachter moest haar gaan zeggen, dat zij eens bij de 'heer' moest komen op zijn kantoor, om zo laat, de 'heer' wilde haar spreken over haar
verandering van woonplaats.
Zondags aangekleed was zij op zijn kantoor gekomen en moest dicht bij
hem op een stoel plaats nemen. Zijn blikken verslonden haar slanke
figuurtje, terwijl hij haar ondervroeg. Met in de vreemde aangeleerde
vrijmoedigheid antwoordde zij flink-weg, dat men haar in de stad gezegd had, een verandering van woonplaats was niet nodig, als zij weer
gauw dacht terug te komen. Dat was maar een tijdelijke afwezigheid,
een vakantie. Haar hoofd bewoog in kort-krachtige schokjes en haar
kleine, ronde kin kropte zich in, in haar gevulde hals. Haar rode lippen
ontplooiden zich als een even-open rozeknop.
Of zij dan weer gauw dacht terug te gaan naar de stad?
Ja, als haar moeder weer beter was, zou zij een nieuwe dienst zoeken;
in de stad waren altijd diensten genoeg open.
'O, daar heb je zeker je vrijer!'
'Nee, m'nheer burgemeester.'
'Ja, ja, zeg maar niks, je zult het ook wel niet met niks doen, zo'n mooi
ding als jij bent.'
Haar helder triUerende lach klaterde even op.
Waarom ze dan niet liever in het dorp bleef en daar een dienst zocht?
Nee, in het dorp had ze niks, in de stad was het veel plezieriger. Ze zei
het met minachtend optrekken van haar neusje, en vervolgde, dat in
het dorp ook niemand zo'n huur gaf als in de stad. Als zij een goeie
plaats trof, kon ze met het verval daar best honderdvijftig gulden verdienen.
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Ja maar, het was er ook duurder aan kleren en alles.
Nee, in de winkels kon je heel goedkoop terecht, en alles was er veel
mooier dan bij de naaisters en in de winkels van het dorp.
'Daar heb je zeker die mooie schoentjes ook gekocht?'
Hij nam haar voet in zijn hand en beurde die op, als om de schoen
nauwkeurig te bekijken.
Een rode gloed gleed over haar gezicht, terwijl zij haar voet uit de
vast-omdrukkende greep terug trok, en een vage onrust waarde in
haar borst omhoog, toen zij zijn begeerte-ogen met glurende woestheid
zich zag tegenblikkeren.
'In welke winkel krijg je die? Mijn dochter moet ook een paar nieuwe
hebben,' deed hij onverschillig.
Zij noemde de naam en stond op om te vertrekken. Hij stond eveneens
van zijn stoel op en naderde haar met onnodig inlichtingsgepraat over
verandering van woonplaats, en met het links beweeg van gedwongen
inhouding.
Toen opeens, alsof het een plotseling invallende gedachte was, wist hij
ook nog een dienst voor haar, een goeie. Als zij er trek in had, moest
zij over een paar dagen maar eens weer terugkomen, om deze zelfde
tijd, op het kantoor. Dan konden ze er eens samen over praten. Het
zou haar wel aanstaan, dat geloofde hij zeker.
Terwijl hij met de ene hand de knop van de deur vasthield om die
voor haar te openen, gleed zijn andere over de boezemwelving van
haar tricotjakje heen.
'Ben je niet bang, dat die grote speld jou steekt? Maar voorzichtig
zijn!'
En met de arm om haar schouders heengeslagen, beschermend-vriendelijk, het hij haar uit.
Hij had wel wat 'raar' gedaan. Maar hij was toch een deftige heer,
vond ze. En erg vriendelijk voor haar geweest. Zeker zou ze nog eens
teruggaan, over die dienst.
Van toen af was alles dom, verkeerd en ergerlijk, wat de boerenmeid
deed. Wat had men van zo'n meid toch uit te staan, klaagde de burgemeester, met verdriet-doening in zijn stem. Als men 't dan toch zo
goed met haar meende en alles deed om haar wat fatsoen en wat manieren te leren, en alle moeiten baatten niet, dan zou men op de duur
toch uit zijn vel springen over zoveel domme-lijzige schaapachtigheid.
Nee, iedereen kon wel begrijpen, dat hij zo'n meid niet langer in huis
kon hebben. Het was maar een last. Hij moest zich dag-aan-dag woedend maken, als ze hem met half open mond en dom-staarblikkende
ogen stond aan te gapen, en driemaal navroeg, eer ze iets begreep.
Of als ze weer iemand aan de bel op een door-lompe manier had te
woord gestaan. En of men haar ook al bekeef, dat hielp niets. Ze liet
13

alles maar heengaan langs haar vierkante rug en werd er niet eens
kwaad om.
'Ooo, bedoelt ge dat zó?' riep zij dan uit, met de grote mond vertrokken tot een domverdwaasde lach en met verwondering-toning in
de stem.
'Ja, ziet ge, wij boeremnensen zijn dat zo niet gewend.'
Mevrouw ergerde er zich ook al lang over, dat die meid nog altijd zo
ganzig kon doen, en het maar niet aangeleerd kon krijgen altijd 'mevrouw' te zeggen. Nog dikwijls liet ze het zich ontvallen: 'vrouw, wat
moet ik nou nog doen?'
Soms maakte ze het nog erger. Dan begon ze over de boerderij en het
vee te praten. Ze had gehoord, dat een boer een koe had moeten
slachten, en dat een ander een ongeluk had gehad met de biggen. Mevrouw kwam immers ook van de boerenstand, die had er wel verstand
van.
En mevrouw wilde vooral deftig doen, zoals dat voor haar kringen
paste. Haar leven op de boerderij, tot ze met de burgemeester trouwde,
lag ver achter haar en zij deed al haar best, om het uit haar gedachtenkringen te houden, te verbergen in de diepte van de schuilhoek van het
geheel-vergeten-zijn, angstig, dat iemand er nog een tipje van zou zien.
De burgemeester was toch de eerste in het dorp. Die had over alleman
te zeggen! Dat zij vroeger koeien had gemolken en 's nachts in de
varkenshokken had geholpen en in grove baaien rok op het veld had
gewerkt, dat boeren sjouwleven wilde zij wegwissen uit haar bestaan.
Er waren er toch al genoeg in het dorp die uit afgimst-woede onder
elkaar over haar boersheid smaalden en haar met minachtende spotblikken begluurden als zij naar de kerk ging of met de burgemeester
eens een wandeling deed.
Zij voelde het, en wist het van terug-vertellen, dat zij dan nageschamperd werd.
'Zeg, hebt ge haar ook gezien? Ze was weer deftig! Die weet ook niet
meer dat ze vroeger achter de koeien liep en op de stal ploeterde!'
Dat weten spijtte dan heftig in haar op. Haar machteloze woede moest
ze maar verbijten. Ze had al die wauwelaars kunnen slaan en knijpen
en doorelkaar schudden. Kon ze hen maar eens laten voelen, dat zij
mevrouw was van de burgemeester. Kón ze maar, wist ze maar iets!
En zij pijnde haar kop om uit haar gedachten te dwingen iets ergs,
waarmee ze die praatjesmakers en babbelwijven klein kon krijgen. Ze
wilde iets vinden, trachtte het in aanvlagende kwaadheidsbuien te persen uit haar omwoelend mokgedenk. Zulke ogenblikken vergemelijkten
haar behaaglijkheids-stemming van zo goed getrouwd te zijn. Ze waren
voor haar zelf-martelingen door de op- en optoomende verwijten,
waarmee zij die en die zou kunnen striemen en waarmee ze anderen
zou kunnen doorvlijmen het hart, die maar naar zichzelf moesten kij14

k e n . . . en maar eens moesten denken aan 'r vader of 'r grootvader
of 'r andere familie.
En moest dan de eigen meid ook nog meedoen om die herinneringen
klaar wakker te roepen, die toch al zo slecht wilden vervagen? En zeker ging ze daar op straat ook nog over kletsen.
Zij gaf het de burgemeester dadelijk toe, dat ze het met de meid heel
slecht getroffen hadden. Die moest maar weg, hoe eerder hoe beter.
Zeker, Floortje Belmans, dat zou wat anders zijn dan zo'n 'gaap'.
En Floortje kwam bij de burgemeester in dienst, zo gauw haar moeder
weer zoveel kon, dat ze niet meer het bed hoefde te houden en de hele
dag gaande kon blijven.
Mevrouw was er blij om. 't Was zo'n gemanierd meisje, zó beleefd
toch! Ja, deze keer had ze het dan wat goed getroffen.
Het 'mevrouw', 'mevrouw' ratelde door het huis. En Floortje kon zo
goed praten over dames uit de stad. Altijd moest ze daar weer over
beginnen. Mevrouw wist slim-uitlokkend Floortje alles te laten zeggen,
wat zij al gezien had van huis-inrichtingen en 'twalette' en hoe de dames liepen en de 'jepon' ophielden. Mevrouw deed het dan na, en met
nog meer deftig-doening in stem en houding vertelde zij aan haar bezoeksters, dat het wat heette, zich in te richten zoals het behoorde en
met de mode over te doen. Ze kreeg alles uit de stad. Wat te koop was
in de dorpswinkels, dat was natuurlijk heel goed voor gewone mensen, maar voor haar stand was er niets.
En de burgemeester was ook heel in zijn schik met Floortje. En de enige
zoon, die nog thuis was, ook. Zij liepen haar allebei na en beloonden
haar met geld en mooie kleren. Tot het eindelijk ook met haar weer
'mis' was en zij voor beiden een vervelende last werd.
Toen Floortje zwanger was en haar lichaam zichtbaar begon uit te
ronden, moest ze weg, naar huis. Wat de burgemeester en zijn zoon
haar beiden voorgesteld hadden, dat wilde zij niet, durfde zij niet uit
vaag angstgevoel voor iets misdadigs.
Van wie haar kind nu eigenlijk was, dat zou Floortje niet met zekerheid
hebben kutmen zeggen. Zij had echter volgehouden van de zoon, omdat die nog ongetrouwd was en haar misschien huwen zou. Haar familie had haar ook aangezet dat te blijven zeggen.
De burgemeester was in-blij in zijn hart, dat ze zijn zoon altijd noemde. Dat spaarde hem persoonlijk heel wat onaangenaamheden. Het was
toch al erg genoeg. De moeder van Floortje was een paar malen komen opspelen en had eerst met hoogkrij sende stem de burgemeester en
zijn zoon uitgemaakt voor gemene smeerlappen, die haar kind ongelukkig gemaakt hadden voor heel haar leven lang. Zij zou nu op haar
oude dag nog voor een klein kind moeten zorgen, want Floortje kon
het niet, die moest weer in dienst, als alles overstaan was. In al-opfeilender woede raasde zij haar angst voor de toekomstige zorgen tegen
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hem uit en verweet hem, wat er dikwijls gemompeld was van zijn
vroeger leven.
Zijn zoon móest met Moortje trouwen en anders zou ze hem het kind
in huis komen brengen.
Daarna was haar kijven overgegaan in heftig gesnik. En met wenerige
stem klaagde ze, dat 'het grote volk met de mindere mens maar doet
wat het wil.'
Dat vond de burgemeester al heel lastig, het hinderde hem geweldig.
Zulke onaangenaamheden kon je dat soort van mensen aandoen, en hij
kon ze niet eens de deur uitjagen, want dan maakten ze nog groter
schandaal. En zo'n mond hoefden ze toch niet op te zetten, 't Was
immers nergens anders om te doen dan om geld.
Verder trokken vader en zoon zich van de meid niets aan. Ze moest
maar naar huis gaan, als ze niet wilde doen wat zij aanraadden. Zij
konden haar niet houden. Verbeeld je, een meid, die een kind moest
krijgen. Hoe zou dat uitzien! En wat een herrie zou dat worden? Als
zij daar bleef, zouden ze de schijn op zich laden, of zij schuld hadden.
Wie wist, waar die meid dat opgedaan had! Moesten zij dan nagaan,
met wat voor kerels die liep?
De geestelijken van het dorp, met wie ze zeer bevriend waren, zouden
hun bezoeken moeten staken, als zij zo'n meid bij zich hielden. Door de
praatjes van het volk zouden die daartoe genoodzaakt worden, 't Kostte
dikwijls toch al moeite genoeg het volk stil te houden, vooral als er
eens wat uitlekte van 'de deftige lui', die maar alles mochten en van
wie nooit wat gezegd werd. Wie maar geld gaf voor een nieuw beeld
of een nieuw raam of andere cadeaus deed, die was de beste, al had hij
nog zo slecht geleefd. Er waren zelfs een paar geestelijken verplaatst
moeten worden, van wie heel erge dingen verteld werden.
't Gemompel begon toch al. De familie van Floortje, die de burgemeester het vuur heet wilde maken om zo meer macht over hem te houden,
zorgde wel, dat het nog sterker opstak, 't Rumoerde in dreigende aangonzing door het dorp heen en nam onrustbarend toe in sterkte.
De meid, die voor Floortje had moeten vertrekken, schamperde het
met kwakerig-harde stem over de straat uit, dat zij nu wel begreep,
waarom zij weggestuurd was. 't Was geen wonder geweest, waarom de
burgemeester dat meidje van Belmans liever had. De burgemeester
schold wel in fel opbruisende woede, dat die ganzige al-flapuit niet
wist, wat ze zei, dat ze haar grote bek maar wijd-open zette, die domme
trien, die nog te lomp was, dat ze ging. Dat had je van zo'n boerenvee,
zo'n pak!
Maar dat hielp niet.
En de hulp van de geestelijken had hij nodig. Vooreerst bij verkiezingen, dat er niemand in de raad kwam, dan die hij er graag in had. Toen
hij benoemd werd, bezat hij nog geen cent, en gedurende zijn burge16

meesterschap was hij rijk geworden. Zijn huwelijk had hem een mooi
fortuin opgeleverd, maar zijn gemeente nog heel wat meer. In de eerste
jaren van zijn bestuur waren er gemeentegronden verkocht voor een
grote som gelds, meer dan tweehonderdduizend gulden. Opeens waren
er tot zijn schrik geruchten opgeleefd, dat hij en de secretaris in het
geheim een akkoord gemaakt hadden met de kopers. Alleen met veel
overleg en zand-in-de-ogen-strooierij was het hem gelukt een eind te
maken aan het zwaar-beschuldigend gepraat, dat als getergde rechtvaardigheid op hen aandreigde met toom-flikkerende wraakogen. Toen
had hij ondervonden, wat het was, dat heftig aanangstigende gevoel
van vrees voor een wakkergeschud volk, dat het misschien niet laten
zou bij praten alleen.
En ofschoon er in dertig jaren tijd niets van betekenis in de gemeente
was gedaan, was er geen cent meer in de kas en bleven de belastingen
aanhoudend stijgen. Op ieder rekest om wegverbeteringen of andere
publieke zaken moest afwijzend worden beschikt. Dan somberde ontevredenheidsgemok weer op en had hij krachtige hulp nodig om het
volk in bedwang te houden. Zo gauw als er lui waren, die met klaar
open ogen begonnen te zien, was hij verloren en zou de aangroeiende
kracht van de publieke opinie hem verpletteren. Er werd vreselijke armoede geleden in de gemeente, jaar op jaar erger. Telkens was in de
laatste paar jaren het armenbudget verhoogd met enige honderden guldens en toch moesten vele uitgehongerde gezinnen de plaats verlaten.
Hol-ogige mannen sjokten hun vermagerde leden naar 't raadhuis om
werk af te bedelen in de bossen en op de gronden van de gemeente.
Maar al hun pogen bleef vergeefs. Moeders weeklaagden handenwringend van grievende smart, dat zij hun zuigelingen niet in het leven
konden houden bij gebrek aan voedsel. Zij moesten dag en nacht werken, overdag bij de boeren zware veldarbeid verrichten voor vijf en
twintig cent en de kost, en als ze dan afgezwoegd thuis kwamen, begon het getob voor het gezin weer. Daardoor moesten zij wel verzwakken. En gedurende haar afwezigheid waren de kleintjes, ook die van
nauwelijks enige maanden oud, geheel overgelaten aan een zusje of
broertje, die nog te jong waren om te gaan dienen. Daarvoor moesten
ze twaalf k dertien jaren geworden zijn. 't Gebeurde zelfs wel dat de
moeder haar kleine kindjes opsloot om gauw-gauw wat naar de akker
te kunnen gaan. En of die dan schreiden, of in de onreinheid lagen, zij
kon er niets aan doen, er moest toch wat verdiend worden. En wat
voor eten kregen ze dan nog. Wat aardappelen en een snee brood.
Van de kinderen beneden 't jaar stierven er dan ook gemiddeld meer
dan twintig per honderd.
De enkele huisvaders, die werk kregen van de gemeente, waren er
nog erger aan toe. Die werden gedwongen om hun levensmiddelen
te kopen in de winkel van de secretaris, tegen veel hogere prijzen dan
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elders. En het eind was dan ook steeds, dat hun huisje met een stukje
grond in zijn bezit kwam, omdat zij week op week achter bleven met
betaling. De eerste weken was dat niets. De secretaris vertrouwde hen
wel. Ze moesten maar gerust blijven halen. Later konden ze dan afdoen. De een moest immers de ander helpen. Ze hoefden geen zorg te
hebben. Maar als het achterstallige zo hoog was gestegen, dat redding
niet meer mogelijk was, drong hij op betaling aan. 't Kon nu toch niet
langer meer zo gaan. Had hij al niet veel geduld gehad? Toch zou hij
nog helpen, uit medelijden.
En het kleine eigendommetje kwam op zijn naam. Ze konden immers
even goed blijven wonen, en tegen een kleine huur? Voor de meerwaarde hadden ze dan ook nog winkelwaren te goed.
De arme kerels, tot wanhoop gebracht, stemden toe, denkende, dan tenminste uit die hel verlost te worden, tot zij spoedig merkten, dat zij er
nog veel dieper ingetrokken waren.
En wie hoegenaamd geen bezitting had, geen huisje of stukje grond,
kon alle moeite sparen om van de gemeente werk te krijgen. Daardoor
kwamen er wel velen om bedeling. Doch 't armbestuur moest maar zorgen zo min mogelijk uit te geven, door bepalingen, die het volk aanspoorden tot zichzelf helpen. Als de lui het geld zo maar konden komen halen, werden ze al langer hoe luier.
Het volk helpen in de nood dat was goed, maar het opvoeden, zie je,
het opvoeden, dat was een hogere taak. En eigenlijk was 't veel beter,
dat die armlastigen maar de gemeente verlieten. Daar moest op gewerkt worden.
Wie ondersteuning wilde vragen, moesten dat doen 's zondags na de
kerk. De armmeester kon hen dan aanhoren, gezeten in zijn kamer aan
het open raam. Ze konden dan buiten hun toestand bloot leggen. Velen,
die anders maar dadelijk om bedeling vroegen, zouden het wel laten
voor het volk, dat alles horen en zien kon. Men moest het de lui zo
gemakkelijk niet maken. Als de nood hoog was, moest de armmeester
maar beginnen met een kleinigheid te geven, echter ook goed er bij
zeggen, dat het beter was te werken dan hulp te vragen. Ze moesten
maar eens in Pruisen proberen, 't Ging niet aan, alleman van de gemeente te onderhouden.
Zo ging de gemeente hard achteruit, in bevolking en welvaart. Er
waren geen verkeerswegen, geen middelen van bestaan. Maatschappelijk en zedelijk bleef het dorp ver achterlijk.
Onwetendheid en armoede heersten onbeperkt en verstikten alle kiemen van beter leven. De stilte van de nood huiverde aan alle kanten
op, waar werk en vertier, moed- en krachtgevend, had moeten zijn voor
het geluk van de inwoners.
Een loodzware last van bekrompenheid drukte op velen en het machtsmisbruik van enkelen voor wie de achteruitgang van de ingezetenen
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een genot was, omdat daardoor het aantal kiezers verminderde en dus
de bestendiging van de toestand zoveel gemakkelijker werd.
De raadsleden vroegen nooit om inzage van enig stuk. Zij waren de
willozen, die automatisch werkten. Een was er stokdoof en keek heel
gewillig naar de bewegingen van de anderen. De meesten konden nauwelijks lezen of hun naam zetten. Bij een wethouderskeuze kon de
stemming geen klaarheid brengen, omdat er telkens twee blanco-briefjes waren, terwijl de anderen iedere keer op zichzelf stemden. Toen
besloten ze, er maar om te kaarten. En de winner was een boer, die
lang in voorarrest had gezeten om een moordzaak, maar er zich uitgelogen had, en die luid beschuldigd werd van diefstal van hout uit
gemeentebossen, dat hij weer duur aan de gemeente verkocht had.
De vergadering deed daarna de benoeming nog eens over. Maar voor
de burgemeester en de secretaris waren ze erg mak, en daarom moesten ze in de raad blijven. De hulp van de geestelijken kon daarvoor
niet gemist worden. De burgemeester hield hen te vriend, door grote
subsidies voor de zusterschool, de kerk en een nieuwe pastorie. Zijn
lidmaatschap van de Provinciale Staten en de handigheid van de secretaris wisten bij Gedeputeerde Staten alles terecht te brengen, zonder
dat hij in moeilijkheden raakte. De leden van de Provinciale Staten
waren op een enkele uitzondering na allen burgemeesters.
Drie van zijn zoons waren ook tot de geestelijke stand opgeleid. Toen
de jongste gewijd werd, vierde hij tevens zijn vijfentwintigjarig burgemeesterschap. En er werd gepreekt, dat een vader, die drie zoons tot
de religieuze staat had opgevoed, een in-braaf man moest zijn, en dat
men de hemel moest danken voor de onschatbare zegen, die het bezit
van zo'n burgemeester was voor een gemeente.
De burgemeester trakteerde met stromen bier.
Zo werd de kwezelende bevolking gepaaid, die om de zuippartijen voor
niets al het andere gewillig vergetend op zij zette.
Zo'n steun en zulke vriendschap kon de burgemeester toch niet opofferen voor een dienstmeid, van lui als de Belmansen! 't Was een
mooie meid, dat was waar, en 't was verdomd beroerd, dat het zover
met 'r gekomen was, hij had er gruwelijk 't land over. En hij begreep
niet, hoe het toch kón — zou die bliksemse jongen dan niet voorzichtig
geweest zijn? Dat was dan toch allemachtig stom van 'm! Maar als
Floor met 'r aardigheden en vroomdoenerij van god-weet-wat niet
naar die vrouw toe wilde, waar die andere meiden toch ook geweest
waren, dan moest zij het zelf maar weten, 't Was bij die andere meiden toch allemaal goed afgelopen, en dan had zij als dienstmeid kunnen
blijven, dat was wat anders geweest, dat zou hij zelf ook wel gewild
hebben. Ze had het er immers goed, hij keek toch op geen geld? Wat
een domme gans toch!
Als zij een kind moest krijgen, kon hij tenminste voor 't oog zich
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niets van haar aantrekken. In stilte zou hij wel eens zien, of hij iets
prakkezeren kon om de familie de mond te stoppen, die nu maar voortging brutaal uit te schandalen van hem met vorige meiden, en met
Floor, dat hij haar dikwijls had aangepakt en op de grond geworpen,
als ze zijn kantoor moest vegen, en ook op haar slaapkamer was gekomen.
Nu moest Floor in ieder geval het huis uit. Dan was hij alvast van die
last af. Zijn zoon met 'r trouwen, daar kwam natuurlijk niets van.
Verbeeld je, de zoon van een rijke burgemeester met een straat-arme
dienstmeid. Zijn jongen, dan zouden ze allemaal wat lachen, dat wist
hij wel.
Floor ging naar huis, uit de dienst, en kwam bij haar moeder, die in
dagelijks omzorgend gezeur liep te klagen, wat er nu moest gebeuren.
En hoe ze allemaal aan het eten zouden kunnen blijven? Wie de kosten
zou betalen en later het werk zou doen, als Floor op 't laatst ging of in
het kinderbed lag? En hoe het gaan zou, als Floor weer in dienst moest
en zij met zo'n wicht zat opgescheept op haar oude dag nog? Ze kon
toch dikwijls al zo slecht. Zij was te beklagen, en dat kind zou een arm
stumperdje zijn. Hemelse Vader, wat ging er toch omstaan in de wereld? Wie zou gedacht hebben, dat zij nog zowat mee moest maken!
Als ze dat gedroomd had, zou Floor nooit bij de burgemeester gekomen
zijn, bij zo'n gemeen volk. Nou zat ze d'r mee te houën en zij trokken
d'r zich allebei niks van aan. Het was een schand voor christelijke mensen! 't Was wel net, of zij zich aan God of gebod niks stoorden, zoals
goddelozen in de vreemde landen, die net leefden of het beesten waren
en naar geen kerk of kluis gingen.

2

Floortje zou het eerste jaar na de geboorte van haar kind nog thuis
blijven. Het wicht moest immers de borst hebben, want melk kopen
zou te duur uitkomen. En kinderen met de fles groot brengen, dat was
dan toch ook niks gedaan, er ging niks boven de borst. Dat had Floortjes grootmoeder ook altijd gezegd. Géén fles, zei ze, da's de pest voor
kinderen.
Na druk beraadslaag van de hele familie was de kleine Jan genoemd,
naar de zoon van de burgemeester. En daarbij had hij nog de namen
Jozef en Antonius gekregen, omdat dat de bijzonder geliefde heiligen
waren van Floortjes moeder. Een christelijk mens moest zijn kinderen
naar de heiligen heten, dat was haar zo geleerd.
Toen Jan gedoopt werd, was er nog een kind, ook van een arbeidersgezin. Het werd gedragen op een kussen met kanten-bezetting, en een
grote tullen sluier hing er met wolkige vouwen omlaag overheen. Dat
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was de gebruikelijke staatsie, waarmee een kind ten doop gebracht
werd. De hoogste weelde van de moeder, zelfs uit de behoeftigste
kring, daarvoor te zorgen. De naaste buurvrouw droeg het; een voorrecht, dat zij zich voor geen geld zou laten ontnemen. Peter en meter,
op z'n paasbest, liepen neven haar. Dan volgden een hele ris buurvrouwen met druk gelach en gepraat. En feestelijke snatering luidnichtigde om de stoet heen. Na de doop zouden ze volgens gebruik enkele
café's afgaan, allemaal samen. De peter moest trakteren, dat was voor
de eer. Ook de kleine moest mee, op de armen van de naaste buurvrouw, die glanzend van trots het nuchter-slap neerliggende wezentje
telkens uitpakte en vertoonde aan het hele café-gezin, tot aan het kleinste kind toe.
'Maar, wat een schoon wicht! Wat een fris kind toch! Wat een dikzak!
Het lijkt precies op zijn vader, precies! Daar, krek zijn gezicht en zijn
neus! Nee, dat vind ik niet. Het heeft veel weg van zijn moeder', prezen en oordeelden de gul uitgelawaaide bewonderingsuitroepen van het
kijkende vrouwvolk, keurend over het hoopje vel-in-knoken heengebogen, om straks tegen goede kennissen met gewichtig-doening in halve
fluisterstem en toevertrouwde vooroverbuiging van het bovenlijf te vertellen, dat het zo'n mager dingske was en zo lelijk toch, en 't was nog
hetzelfde doopkleedje als bij de andere kinderen, van heel goedkope
stof, maar het zat er daar óók niet aan nieuw te kopen,
't Manvolk toonde zich onverschillig, dat hoorde zo. Wat was daar
nou aan, aan zo'n kind van een paar uren oud! Dat konden ze niet
begrijpen.
'Ja, ja, wacht maar eens, als ge er ook maar eens hebt, dan zult ge wel
anders praten!' schaterden de vrouwenstemmen, dooreenlallend van
uitgeroep en trillend opgelach, de ongetrouwden tegen.
'Ik wil er geen hebben! Verdomme, nee! God bewaar me daarvoor,
zulke schreeuwers!'
'Daar zullen ze u niet naar vragen. Och heer, hoor hem eens praten!
Het hele huis vol!' schreeuwden kwakerig hard de vrouwen terug.
'Geef me nog maar een glas bier, dat is beter,' wendde de geplaagde
zich af, geen kans ziende om er zich uit te helpen, links-verlegen onder
de aanvallen van allen tegelijk, maar met drukke kordaat-doening in
zijn beweeg.
Na de café-bezoeken trok de hele stoet, door de drank en het gepraat
nog meer opgewonden, rumoerend met scherpe snatering van alle
stemmen tegelijk en telkens opschaterend gelach om niets, naar de
krentenkoeken-visite.
Midden in de grote kamer enige tafels aan elkaar geschoven en bedekt met witte lakens. Daarop schotels met stapels krentenkoeken, gesmeerd en met suiker bestrooid. Langs de rand rijen de bonte koffiekopjes, volgeschonken uit wijdbuikige koperen potten.
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Dan gegeten en gedronken, zoveel als het gaat, onder elkaar toegeroep,
gelach en gegiechel. Dat is de glorie van een geboorte voor de hele
buurt.
De peter is de enige manspersoon bij het feest.
De kleine ligt in zijn praal-omhulling van kant en lint op het kussen,
op twee met de voorpoten aan elkaar geschoven stoelen.
Een bezoek aan de kraamvrouw is het slot.
In de kerk moest Jan wachten totdat die doopplechtigheid was afgelopen.
De buurvrouw hield hem in haar blauwlinnen schort, angstvallig hem
verbergend. Om haar op elkander gebeten lippen en in haar ogen zeurde haar opgegemelijkte stemming, dat zij als naaste buurvrouw dat
moest doen. Ze was ook maar half-zondags gekleed, en het kind was
alleen in een gewone doek gewikkeld. De peter en meter kwamen
gauw-gauw even van hun werk, hij in daags pak, zonder jas, beiden
op klompen en slordig-vlug gereinigd hun kleren, handen en gelaat van
werkvuil. Dat moest zo, zonder drukte, op voorschrift van de geestelijkheid. Ook mocht er na de doop geen visite gehouden worden.
Eens was een onecht kind gedoopt met dezelfde feestdrukte als anders.
Maar 's zondags daarna had een kapelaan, diepverontwaardigd en met
treurige noodzakelijkheids-toning in zijn heiligdoende blikken gepreekt, dat zo iets in het vervolg niet meer mocht voorkomen. Het dopen van door-zonde geboren kinderen moest in stilte geschieden, opdat
de diepgevallen vrouw, die vóór haar tijd moeder wordt, vervuld zou
worden van diepe schaamte en berouw. Dat schandeteken zou haar
zijn de vernedering, die haar ontuchtig hart moest vermorzelen. Hoe
zou zij anders kunnen komen tot inkeer in zichzelve, om vergiffenis te
verkrijgen voor haar misstap en de duivel van haar vlees met al deszelf s onzalige driften te bedwingen?
En het volk zou daaruit kunnen zien, hoe de Kerk zulke geboorten
verfoeide. De verdorvenheid van de grote wereld waaide toch al dreigend aan over deze streek, om de anders in merg en been godsdienstige bevolking geheel te verpesten. Als hij bedacht, hoe de eenvoud al
was verdwenen voor zucht naar opschik en de zinnen zo prikkelende
kleding van de vrouwen uit de boerenstand, en dat de ontevredenheid
onheilspellend voortwoekerde ook in dit dorp, dan werd het hem angstig en diep treurig te moede. De tevredenheid met het van God gegevene, dat is het ware geluk. Wat baat het de mens, zo hij al de hele
wereld bezit en schade lijdt aan zijn ziel? Het geluk van de rijkdom is
dikwijls maar schijn. Hoevelen, die rijk met aardse goederen gezegend
zijn, maar ziek en gebrekkig hun ellendig bestaan voortslepen, zouden
zo gaarne willen ruilen met de arme, die zijn brood moet verdienen in
het zweet zijns aanschijns, doch gezond en sterk is? Hij kon een tref22

fend voorbeeld geven. Een goede vriend van hem was een schatrijke
heer, en ook een braaf mens, die veel van zijn rijkdom besteedde voor
kerken en kloosters. Vroeger had die als arbeider zijn kost moeten verdienen. En meermalen had hij tot hem gezegd, dat die tijd de gelukkigste was geweest van zijn leven. Nog dagelijks benijdde hij de werkman, want die heeft geen zorgen. Wat betekenen ook aardse moeilijkheden? Als men maar aan zijn zaligheid dacht! En het is God zelf, die
het gezegd heeft, dat er armen moeten zijn. Dat zij vertrouwvol hun
ogen opslaan tot Hem, die gezegd heeft: 'Aensiet de vogelen des hemels, dat zij niet en maeyen noch saeyen,' en op een andere plaats:
'Zorg eerst voor het rijk Gods en het overige zal u toegeworpen worden.'
Met breed gebaar van zijn buit-vlezige handen en fanatiekerige oogheffing eindigde hij.
Er was toen wel weer wat gemompel opgezoefd door het dorp heen,
een paar dagen lang. Het was een vaag gepraat, zodat niemand eigenlijk wist, wat er gezegd werd en van wie het uitging. In de café's alleen
werd er om gelachen: die hebben goed zwetsen! Die zijn ook niet van
niks zó dik! Een paar oude kwezels met mager-harde trekken in het
dweep-gezicht, die alles afluisterden en beloerden en terug gingen vertellen, vezelden op eens druk door de straat, in spokerig gedwaal langs
de huizen, en felden met hun staalharde gluurogen de verdachten dreigend aan.
Toen stierf het gemompel weg.
En beschuldigend klonk het luid, het was ook een schand, dat er voor
een onecht kind zo'n drukte gemaakt was net als voor anderen. Dat
kwam ook niet te pas. Foei, dat zou wel een manier van doen zijn, een
kind, dat er alleen door gemenigheid gekomen was. Men zou zeggen,
die meid zou zich wat geschaamd hebben . . . zo'n feest!

3

Een paar maanden na de geboorte ging Floortje met Jan op de arm
boodschappen doen en ontmoette op straat Jan van de burgemeester
Zij deed, wat een plots door haar kop heenschietende gedachte haar
aanried. Zij hield Jan het doekenpak voor en vroeg hem, of hij zijn
zoon ook niet eens moest kijken. Het was een frisse bengel, hij had er
eer van.
Spotgegiechel van enige omstanders trilde even op. Jan tergend tegemoet. Dat gaf Floortje nog meer durf. Ze schoof de doek voor het gezichtje verder weg en plaatste zich vlak voor Jan, die een ogenblik beteuterd stond te kijken. Hij dwong een vage zweeflach om zijn mond,
zich niet dadelijk wetend te redden uit zijn verlegenheid.
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'Nou, kijk eens, is het geen flinke vent? Precies jouw trekken,' drong
Floor aan.
Door de drukte begon de kleine zacht klagelijk te schreien.
'Hoor eens, hij schreeuwt al om zijn pappa. Speel er maar eens mee!'
Een schaterlach daverde op. Een paar lui, die waren blijven staan, vermaakten zich buitengewoon met het geval. Dat was dan toch te erg.
Jan wendde zich af van Floor, die opdringend-lastig zich telkens met
het krijtende kind weer vóór hem plaatste. Woede wrong in zijn borst
omhoog, maar hij kon ze niet luchten. Met gewilde onverschillig-doening in zijn stem lachte hij gemaakt luid op en riep haar tegen:
'Verrek met je jong!'
Maar haastte zich toen zo gauw mogelijk, met voorgewend niets-omgeven en zich vergeefs dwingend tot bedaard weggaan, zijn huis binnen.
Daar uitte hij zijn opbruisende drift tegen zijn vader, dat die de veldwachter naar Floor moest sturen om haar te waarschuwen. En of hij
haar geen proces kon maken wegens grove belediging. Moest hij zich
dat dan maar laten welgevallen van zo'n kanalje van een meid? Dat
verdomde hij toch, zich zo voor de gek te laten houden!
Toen zijn kwaadheid langzaam wegraasde, werden ze het er samen
over eens, dat Floor maar moest trouwen, dat was het beste middel
om die beroerde geschiedenis te doen vergeten. Maar met wie?
Voorstellend noemden beiden enige personen en berekenden de kans
van gelukken bij hen. Doch telkens rezen de bezwaren op uit de diepte
van de werkelijkheid en overgroeiden ras de gedachte mogelijkheid van
misschien wel-te-willen, dat hun naar een uitkomst zoekend overleggen
in het begin verblijdend opschoof, iedere keer, als er een nieuwe naam
genoemd werd. Totdat eindelijk Jan de inval kreeg, dat de knecht op de
boerderij van zijn moeders familie er wel oren naar zou hebben. Hansen was tot alles bereid, als het hem maar wat opleverde, bier of geld.
Jan had zich al vaker van hem bediend, als hij ruzie had met sommige
dorpsbewoners. Voor een paar glazen bier gooide de knecht heel gaarne de ruiten in bij de lui, en voor wat geld lokte hij ruzie uit en ranselde Jan z'n vijanden af.
Als de burgemeester zorgde, dat Hansen een huisje met wat grond
kreeg en nog een paar honderd gulden daarbij, dan zou die het zeker
wel doen.
Dat zouden ze dan eens proberen.
Na enige malen over en weer onderhandeling nam de knecht het voorstel aan en ging naar Floor vrijen.
Op een zondagmiddag stapte hij haar huis binnen.
Een uur lang praatte hij met haar ouders over het weer en het vee en
de akker, en vertelde zo onder het spreken weg, dat hij wel voor zichzelf wou gaan begirmen. Hij had een huisje op het oog met wat grond.
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dat paste hem juist. En hij kon nog best kopen, hield zelfs nog wel
een driehonderd gulden over ook, dacht hij. Als hij nu nog maar een
vrouw had, was hij klaar, lachte hij luidop. Maar dat zou nog wel de
grootste toer zijn.
'Och God, nee! Er zijn er genoeg!'
'Ja maar, ze willen me niet.'
Hij zei 't met gewilde zelf-kleinering, om uit te horen.
'Gemakkelijk! Liever vandaag dan morgen.'
Eindelijk vroeg hij, of hij Floor eens even alleen kon spreken.
Zij gingen samen in een vertrekje apart, en daar vertelde hij haar, dat
hij wel met haar wilde trouwen, als zij het ook wou.
Floor wist het niet, moest er over nadenken en er met vader en moeder over praten, wat die ervan dachten.
Een paar zondagen op een rij ging Hansen naar Floor toe.
Haar ouders zetten haar aan hem maar te nemen. Dat was voor allemaal goed. Hansen zei immers, dat hij zoveel van het kind zou houden,
alsof het zijn eigen was, en hij zou het op zijn naam laten schrijven.
Dan hadden zij al die last niet meer op hun oude dag, en Floor hoefde
dan ook niet meer uit te gaan dienen. Dat zou haar toch heel wat anders zijn dan bij vreemden. En Hansen was toch ook een heel oppassende jongen. Dat hij wel eens wat dronk en dan ruzie maakte, nou ja, dat
deden toch alle boerenjongens. Wie de hele week hard werkte, mocht
zondags ook wel wat hebben. En hij was toch ook heel christelijk en
van fatsoenlijke mensen. D'r was niks ergs van 'm te zeggen. Hij had
zoveel geld overgespaard, dat hij een eigen huis kon kopen en dan nog
driehonderd gulden overhield. En hij werkte als een paard, ze zou met
hem goed de kost hebben. En nu zij d'r zó zat, zou ze misschien nog
lang moeten wachten, eer haar weer zoveel gepresenteerd werd. Daar
mocht ze ook wel eens aan denken. Met zo'n fortuin kon Hansen d'r
genoeg krijgen.
Floor wist dat allemaal ook wel en daarom trouwde zij dan maar met
Hansen. Met Jan van de burgemeester gaf het toch niks. Langzamerhand was alle hoop weggevaagd. In boerenwerk had ze anders niet veel
zin. 't Was altijd zo'n vuiligheid, met het vee en op de akker. Stadse
lui hadden het heel wat mooier. Sjiek in huis, en 's middags zich aankleden en gaan wandelen . . .
4
De eerste tijd ging het goed genoeg in de trouw. Van boerenknecht, die
zijn huur al lang op had vóór het jaar om was, had Hansen door met
Floor te trouwen een eigen goedje gekregen met nog geld toe. Zo trof
het nog niet iedereen. En een knappe vrouw was Floor toch ook, en
werken deed ze goed. Als hij er aan dacht, hoe hij vooruitgekomen
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was, terwijl hij anders misschien zijn hele leven lang knecht of arbeider had moeten blijven, dan hield hij van Floor. Jan was wel niet van
hem, maar wat kon dat nou geven?
Toen er echter meer kinderen kwamen, had Hansen met dat 'andermans jong' niets meer op. Hij had er al moeite genoeg mee om zijn
eigen 'blagen' de buik vol te kunnen geven. Moest hij zich nou ook
nog kapot werken voor een kind, dat hem niks aanging?
Die gedachten gemelijkten in hem op, als Jan wat nieuws moest hebben, een nieuwe broek of een paar klompen, 't Moest maar allemaal betaald worden! En hij kon er van de vroege morgen tot de late avond
voor sjouwen. En die jong had ook alles dadelijk versleten, 't baatte
niks, of hij ook wat nieuws kreeg, hij was er zo dóór.
Eerst ging hij er mokkend over rondzeuren, in zich zelf. Van lieverlede
verinnigde zich dat zó met zijn gedenk, dat het verwijt eindelijk in
plotse uitschieting door zijn lippen heendriftte, toen Floor eens weer
geld moest hebben voor Jan:
'Maar vrouw, dat kan zo toch niet gaan met die jongen. Een paar
klompen, dat is net zo veel als niks. Het kost voor onze eigen kinderen al genoeg.'
'De jongen kan toch niet blootsvoets lopen en hij heeft toch niks méér
nodig dan anderen,' zei Floor daar verbaasd tegen in. En toen, op eens
vuur vattend na de nog even overdenking van zijn gezegde, waarvan
de toespeling op Jans geboorte naflitste door haar gedachten:
'Jan is toch net zo goed ons eigen kind als de anderen.'
'Het mijne toch niet,' verdedigde hij zich met lichte schampering in zijn
toon, die haar tegenvlijmde.
Voor het eerst zag zij toen klaar zijn karakter. Een vaal bleek overtrok
haar gelaat, terwijl kilte van vage vrees haar lijf doorhuiverde. Kwaadheid en verdriet borrelden op in haar borst en heftig snikkend barstte
zij uit:
'Moet ge daar nou nog mee aankomen na al die mooie praatjes van
vroeger? Waarom hebt ge me dan niet gelaten waar ik was?'
't Speet hem toen, dat hij niet beter op zijn woorden gelet had. Hij had
het er niet zomaar uit moeten flappen en bang, dat Floor er over zou
gaan praten bij haar huis en dat er dan geklets zou komen in het dorp,
wilde hij het weer goed maken met vriendelijk-doening en gulgeven
van het gevraagde.
Maar sinds die tijd felde geruzie in huis vaak op bij de minste aanleiding.
Als Floortje niet kon aanzien, hoe Jan achteraf gezet werd, of als een
onverdiende afsnauwing voor haar opgewekt erg-denken klonk als een
verwijt om het vroeger gebeurde, dan nam zij Jan in bescherming in
een tartende, starre zwijging, tot op de duur de laaiende woede uitbrak
in hoog-gaand gekijf..
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Op een middag had Jan bij het klauteren op een hoop brandhout zijn
broek gescheurd. Hevige angst doorsidderde hem, toen hij het doffe
kraken hoorde van de vastgeraakte pijp. En door het ijlings losrukken,
terwijl hij hijgend met schuw ogengeblik loerde naar zijn vader, die het
hout opstapelde, hoekte de scheur uit tot een grote winkelhaak, zodat
de lap afhing en de knie wit opbolde door de opening heen. Met schuivend-sluipende passen wilde Jan ongemerkt weggaan naar zijn moeder, iets voorovergebukt lopend, doordat hij met de hand de lap verbergend ophield over de knie.
Zijn bang gekijk en zijn snel wegsluipen trokken de aandacht van zijn
vader.
'Wat is er. Jan? Wat hebt ge nou weer aangevangen, vlegel?'
De harde uitroep doorschokte de jongen. En afwerend stamelde hij:
'Ik heb de broek niet gescheurd!'
Door de schrik liet hij de knie los en Hansen zag de grote gaping in
de broek. In opbruisende woede greep hij Jan vast, die een angstige
krijs uitstiet, en sloeg hem met een knuppel, dat hij kermend zijn lijf
kronkelde over de grond.
Floortje kwam naar buiten lopen en greep Jan op, huilend van kwaadheid, dat hij altijd op die jongen zat te hakken, beul, die hij was, hij
had geen hart, anders kon hij zo niet doen!
Opgewonden raasde ze haar drift tegen hem uit, terwijl ze Jan strelend
suste.
Met het eind hout nog in de hand, woedde hij voort, zonder acht op
haar te slaan:
'Ik zal hem leren, de vlegel! Ransel moet hij hebben, dat hij geen raad
weet!'
'Ge hebt niks te leren! Ge blijft van hem af. Het is mijn jongen!' krijste
zij met fel-hoge stem hem toe.
'Ja, we weten hoe ge daar aangekomen bent,' schamperde hij.
'Dat raakt u niet. Nou weet ge het!'
'Ge bent zeker nog gek op die van de burgemeester en daarom trekt
ge die jongen altijd voor. Maar die kan u nou missen, hè?'
Striemend geselde hij zijn verwijtingen en zijn hoonwoorden op haar
neer, die haar klein sloegen van trillende vrees voor zijn nietsontziende
ruwheid.
Uit angst voor zijn kijven en schelden durfde Floortje zich toen niet
meer te verzetten. Terwijl haar hart het uitsnikte, liet zij haar man in
treurende zwijging begaan en kon alleen in stilte wat toestoppen aan
Jan, die meer slaag kreeg dan wat anders. En, om de harde kastijdingen
te ontgaan, het huis uitvluchtte, en dan soms hele dagen omzwierf, alleen, aan zijn lot overgelaten.
Doffe onverschilligheid kwam zó over hem, en een niets-sparende
wreedheid verstikte alle ander gevoel in zijn borst. Zijn enige zorg was
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uit de handen te blijven van iedereen, die hem zou willen grijpen en
slaan. Dat maakte hem geraffineerd en vlug.
Als de honger pijnend aanknaagde, nam hij kleine kinderen hun boterhammen af, of plukte wortels in het veld en stal het fruit uit de boomgaarden, driest zijn zakken langzaam tergend volstoppend, tot hij bijna
in het bereik was van de eigenaar, om zich dan ijlings uit de voeten te
maken en uit de verte de hijgende vervolger door hel opklaterend gelach en spottend geroep voor de gek te houden.
'Baas, ik zou toch eens naar Hansen gaan over die vlegel van een jongen. Dat we daar zo'n chagrijn van moeten hebben. Dat is voor geen
mens te doen. Wat is dat toch een kwajongen. Daar deugt geen spier
aan!' wond de boerin met kwakerig-schelle roepstem al uit de verte de
kwaad-terugmopperende boer op.
Die naar Hansen.
'Zeg, ge moet uwe jongen toch eens wat beter nagaan. Het wordt te
erg. Daar heeft men toch een verdriet van!'
'Wat is er nou weer?'
'Tja, niet dat ik wat om een appel geef, dat weet ge wel, zo ben ik niet.
Maar ze zijn immers nog niet rijp. Dat is toch jammer dat ze nu al
geplukt worden!'
'Nou, jaag hem er dan uit!'
'Ja, jaag hem eruit, jaag hem eruit! Ge hebt goed praten. Daar geeft
hij niks om. Hij klimt zomaar in de boom en scheurt de tak. En dan
lacht hij u nog uit ook.'
'Ik kan er verdomme ook niks aan doen. Ik ransel hem genoeg, maar
het helpt niet. En bij mijn vrouw kan hij geen kwaad doen.'
'Nou, maar ik zeg u dat het een vlegel is. De grootste die er rondloopt.
Iedereen klaagt over hem. Ge zult het zelf zien, daar komt niks van
terecht. Hij groeit op voor de galg. Niemand kan hij met rust laten.
Maar anders moet ik naar de politie gaan. Dat kan zo niet langer, dat
begrijpt ge toch wel.'
'Nou, ga naar de politie voor mijn part!'
'Nee, we zijn altijd goeie vrienden geweest. Daarom laat ik 't, maar
anders . . . Mijn vrouw zei al, waarom gaat ge niet naar de veldwachter? Maar we kennen elkaar al van kindsbeen af, nietwaar?'
Na zulke bezoeken raasde Hansen zijn optoomende scheldwoorden
over die 'vlegel' tegen Floortje uit, en woede borrelde wild om in zijn
borst. Zo gauw Jan in huis was, viel hij op hem aan, zijn drift uitend
door slagen en stompen.
'Daar, zakkerjuse vlegel! Hier! Daar! Probeer dat nog eens, lummel,
vefdomde knul! Wat denkt ge wel?'
Krijsend rukte de jongen zich los naar moeder, of de deur uit. In bijzijn
van haar man durfde Floortje hem niet meer voor te spreken. Onder
haar werk liep zij over hem te tobben, en in-stilte ging zij naar hem
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toe, dikwijls 's avonds aan zijn bed, en praatte dan met hem, op een
zeurig-wenerige toon hem opbeurend. En klagelijk hem zeggend, dat
hij ook goed moest oppassen, niet zo vlegelachtig moest zijn. Moeder
had er zo'n verdriet van. Gaf ie daar dan niks om? Hij moest haar
dan nog eens beloven heel braaf te zijn . . .
'Toe, Jan, zeg eens wat tegen moeder!'
'Ja, ik heb het ook altijd gedaan bij vader. En dan krijg ik maar ransel. Als ik niet wegliep, dan ranselde hij me nog veel meer.'
Hij stootte de woorden dan uit, vol mokking de stem.
'Ja, ja, het is wat te zeggen! Ik heb er ook zo'n verdriet van. Is dat
een kerel!'
'Gij moest ook maar weglopen, moeder. Ik zal wel voor u werken.'
'Och, jongen, wat heeft men nou aan het leven?'
Al sterker groeide wraakzucht in Jan tegen zijn vader aan. Was hij
maar eens groot, dan zou hij 'm met zo'n dik h o u t . . . zó d i k . . . als
hij maar eens sterk was . . . met een ijzer . . . met een mes . . .
Zijn lichaam wrong zich in woede-trillingen en zijn zenuwen spanden
bij het gedacht genot, zijn vader te zien sidderen voor hém, voor zijn
striemen.
Nu koelde hij zijn heetbrandende zucht naar wraak door zijn jongere
broertjes en zusjes te plagen die niet zoveel slaag kregen van vader.
Angstig schoot hij dan de straat op, van huis weg, uit de verte nog hen
dreigend met vuistheffing en uitgebromde woorden, als ze hardop uitschreiden de pijn van zijn geniepig knijpen en stoten.
Dan opeens draaide hij zich om, en fluitend, met de handen in de zak,
liep hij verder, naar alle zijden uitloerend of hij niets vond, dat zijn bijzondere belangstelling nog wekte . . .
Urenlang lag hij plat op de grond ergens te staren, voor zich uit.
Als hij een kat zag lopen, leefde er een glans op in zijn even-nog sufwezenloos voor zich heen geblik. En zijn mond vertrok zich tot een
grijns. Vlug sprong hij halverwege op en kroop lenig naar het dier toe,
het aanhalend met vriendelijk doend lokgeroep.
'Poesje! Poesje! Kom maar gauw, braaf poesje, braaf beestje!'
En spitste zijn lippen tot een lief-nodigend zuiggepiep. Maar als de kat
toch niet kwam, was hij met plots op-beweeg overeind en vervolgde
het dier met stenen zover hij kon.
'Maak dan ook maar dat ge weg komt, lelijk beest! Ksss! Ksss! Ksss!'
Als de kat echter kwam, met hoogopgekromde rug en behaaglijk snorrend gespin, aarzelend nader, pootje voor pootje langzaam tastend
neerzettend, legde hij zich weer plat neer, en ging aldoor voort met
zacht aan-gelok.
Eindelijk kwam het dier bij hem, strelend langs zijn benen en zijn armen schuiven.
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'Braaf poesje . . . braaf poesje . . . ' vleide en streelde hij en zette haar
op zijn kop en zijn rug onder spelend gesol. En voelde met zijn wangen
aan het warme fluwelige haar.
Maar als het hem begon te vervelen, pakte hij opeens in opwellende
wreedheid het beest bij de staart en hield het zo omhoog. En schudde
van het lachen, als hij de angstige spartelingen aanzag en het pijnlijk
gemiauw hoorde.
Naar school ging Jan zelden. Soms ging het een paar dagen goed. Dan
was hij met ijverige gedienstigheid dadelijk klaar voor het pennen of
boeken uitdelen of een en ander halen. De onderwijzer liet hem maar
begaan, omdat er van werken toch niets kwam. Als hij op zijn plaats
zat, krabbelde hij wat figuren op zijn lei, die hij dan liet zien aan de
anderen, met triomfering in zijn blikken. Plotseling optrillend gegiechel riep de onderwijzer naar het luidruchtigend troepje toe. Met een
snel beweeg streek Jan zijn hand langs de tong en één groot veegvlak
wiste nat-kleverig over de tekening heen.
Nog nagiechelend antwoordde een van de kinderen op het verhorend
vragen:
'Jan heeft een vuil mannetje getekend . . .'
't Duurde niet lang of Jan haalde weer een streek uit, waarvoor hem
straf wachtte. Om die te ontgaan kwam hij de volgende dagen dan
maar niet terug. En zwierf weer rond.
Vaak landde hij dan aan bij een boer die hem liet helpen bij allerlei
kleinigheden. En prijzend, dat hij zo goed werken kon, hem aanspoorde
tot nog meer ijver.
Hij at met de knechts en de meiden aan tafel, die met hem praatten
en zich met hem vermaakten.
'Jan nog naar school gaan en met die blagen in een boekje zitten te
lezen? Dat kunt ge begrijpen! Ik wed dat hij de meester nog liever in
zijn gezicht sloeg.'
'Ja maar, laatst heeft de meester hem toch bij zijn oren gepakt en in
de hoek gezet.'
'Dat moest hij eens doen! Dan schopte ik hem toch tegen de schenen!'
geurde Jan dan tegen die plagerijen in.
Op die boerderij kon hij 't allemaal goed vinden. Het liefst was hij bij
de paarden. Met een flikkering van trots in zijn blikken over zijn kunnen stond hij wijdbeens op de kar, als de knecht hem een eind alleen
liet rijden. Of haalde de paarden uit de wei en trok zich lenig lijfdraaiend omhoog op de rug van het vurigste dier. Reed dan, zich vasthoudend aan de manen en zelfvoldaan fluitend, naar huis, waar ze aangespannen of in de stal gebracht moesten worden.
'Jan is onze knecht,' deed de boer gewichtig.
Over zulk zeggen was Jan dan erg trots. Hij liet over alles zijn ogen
gaan en kende de hele verdeling van arbeid. Met de handen in de zak30

ken stond hij, een peinzing in zijn blikken, en een zacht lispelgefluit
uitschuifelend tussen zijn even open hppen door, naar 't een of ander
te turen. En riep dan in eens uit, op hoog-oplevende toon van belangrijk-ontdekken, wat er nog vergeten of niet zo als anders gedaan was.
'Het is toch geen kwaje jongen, maar ze moesten hem niet zo behandelen,' meende de boer, als anderen klaagden over zijn baldadigheden.
'Ik kan altijd goed met hem opschieten.'

5
Ze zaten aan tafel, Hansen, Floor en de kinderen, behalve Jan.
Tussen Hansen en zijn vrouw was een strakke zwijging. Behalve het
drenzend gerumoer van de kinderen, die elkaar plaagden, klonk er alleen het geklikklik van de lepels tegen de borden en het slurpen van
het gulzig eten.
'Moeder, Toon is mij de ganse tijd aan het stoten en het knijpen!'
'Hou stil, verdomde blagen! Men kan nog niet rustig eten,' stoof Hansen uitvallend op en zijn ogen driftten over de tafel heen. Angst-stilte
zonk neer, voor een ogenblik.
Dan verviel Hansen weer in gedenk.
'Waar zou Jan nou weer uithangen? Men ziet hem haast niet meer.'
'Ik weet het ook niet.'
Zacht kwam het over Moortjes lippen. Aarzelend. Met iets smekerigs
en bang afweren in de stem.
'Vanmorgen kwam de schapenboer bij me. Hij moest een scheper hebben en vroeg om Jan.'
'O!'
'Ja maar, ik zei dat ik er eerst met de vrouw over wilde praten.'
'Och, hij is toch nog te jong om naar vreemde mensen te gaan,' zei
zij schuchter en bedenkingen opperend tegen het voorstel.
'Kunt ge begrijpen! Jan is oud genoeg. Toen ik twaalf jaar was, moest
ik er ook al uit en ik moest het heel anders aanpakken. Het is mij niet
zo gegaan als Jan.'
'En bij de schapenboer is het zo'n slechte plaats. Die kan nooit knechts
houden. Hij heeft er drie, vier per jaar . . . en dan voor zo'n kind . . . '
'Kind? Hij ligt de ganse dag bij vreemden! Geen minuut is hij thuis!'
riep Hansen schamperend terug.
'Hard werken en slechte kost, dat is het bij de schapenboer. Ze klagen
er allemaal van.'
'Dat is net goed voor Jan. Dan zal hij eens aan moeten pakken. Dat
niks doen en zich dik vreten moet maar eens afgelopen zijn!'
'Ja, ja, maar dat gaat zo maar niet.'
Ja, gij zoudt ze maar allemaal hier houden, dat weten we wel. En niks
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verdienen! Ik kan er maar voor werken. Als ge het zelf moest doen,
dan zoudt ge wel anders praten. Maar vader moet maar zwoegen. En
met Jan is toch niks aan te vangen. Die leert niks. Hier moet hij weg
en maar gaan werken. Dat heb ik ook altijd moeten doen. Daar is hij
niks te goed voor. En dan zullen ze hem wel leren!'
Hij sprak met tussenpozen, met tarting in de stem, uitlokkend het verzet van zijn vrouw.
Maar Floor zweeg, bang voor een woedeuitval.
'Ik zal hem meteen gaan verhuren, dan is het uit!'
Door dit gepraat was zijn eerst nog onzeker gedenk geworden tot vast
besluit.
Na het eten ging hij naar de schapenboer en verhuurde Jan voor scheper tegen twaalf gulden per jaar en een paar nieuwe klompen,
't Was midden in de zomer en omdat de andere scheper er vandoor
was gegaan, moest Jan de andere morgen al naar zijn dienst.
Dat was een hele verandering voor hem. Overdag moest hij de schapen
hoeden en als hij thuis was, liet de boer hem hard werken op de stal en
op de akker.
Er werd gelachen. 'Jan zal wel gauw weg zijn bij die vlegel van een
boer. Hij zal hem de hakken laten zien, let daar maar eens op.'
Maar Jan bleef er.
'Als hij het ook durfde te proberen om weg te lopen, dan joeg ik hem
op staande voet met een stuk hout terug,' zei Hansen.
Floortje bleef zwijgen. Droeg in stilte het geluk met zich om, dat zij
Jan ongemerkt iedere week wat mee kon geven, een stuk worst of boterhammen. Hij hoefde dan toch nog geen honger te lijden, de arme
jongen.
Dicht opeen gedrongen troepen de schapen bij elkaar, op weg naar de
hei. Schuren onder het lopen dringend met de wollijven langs elkander.
Een langgerekt gebéé klinkt nu en dan klagend en verlangend op.
Jan loopt vlug voor de troep, een eindje vooruit en dan met een lenige
omdraai achteruit. De dieren met lokkend gefluit en nodigend geroep
bij elkaar houdend en hun de weg tonend. Snel zwaait ieder ogenblik
zijn staalblanke schop omlaag en slingert dan een uitgespit kluitje
langs de schapen heen. Hijgend met de hete tong languit de schuimerige bek draaft de hond aanhoudend op en neer, op en neer, aan de
kant van de akkers. Als een van de dieren onder het lopen vlug een
hap van het malse groen op de akkers grijpt, klinkt het geroep van Jan
op:
'Bles, binnen!'
Met grote sprongen schiet de hond aan, waarschuwend door kort geblaf. Het lijf van het schaap trilt en neemt de houding van wegvluchten aan. Nog een volle hap.
32

'Pak ze Bles! Ksst! Allee!'
Bles bijt zijn bek vast in de dikke wollaag en blijft zo aan het verschrikte dier hangen, dat nu ijlings naar de troep vlucht.
'Los, Bles! Hierr,sakkerju!'
De schop vliegt naar de hond toe, de lange houten steel slingert met
wijde boog na. Met een paar rappe sprongen heeft Jan ze weer teruggehaald en loopt weer achteruit met lokgefluit.
'Mars Bles!'
Zijn blikken vliegen links en rechts en overal. Vast opeengedrongen
troepen de dieren snel vooruit. Een eentonig stapgeruis zoeft om de
kudde heen. Wit-grijs stof wölkt dik omhoog.
Op de hei gretigen de dieren op de jonge sprietjes aan en grazen in
kleine troepjes rond.
Jan gooit zich languit op de grond neer. En Bles gaat naast hem liggen,
de kop gestrekt op de voorpoten en de snuit in het zand. Hij mag
slapen.
Jan ligt te dromen en tuurt voor zich uit. Wat is die hei toch groot en
stil. Ginds heel ver is 't, of ze met de hemel samenkomt. Daar is ze niet
zo bruin meer als korter bij. Net of er een nevel hangt, dun en wit,
waar je doorheen kunt kijken. Hoever zou dat wel zijn? Zeker heel
ver. Wat een gróte, stille hei! De schaapjes weien maar. Wat kleine
beeskes zijn het nou. Daar heel ver een grote, zwarte plek tegen de
lucht, dat is zeker een bos. En daar zo'n spits, precies een piek hoog
de lucht in, dat's een toren. Hoeveel torens zou men wel kunnen tellen? Dat is één, twee . . . drie . . . v i e r . . . wat een boel kerken daar
rondom heen. De klokken kan men hier niet horen, dat is te wijdaf. Op
de hei is 't altijd stil, net als overdag in een kerk als er niemand in is.
Wat krekelgepiep, anders hoor je niets, en het gekste is, dat je nooit
weet, van welke kant het komt. Het kan net zo goed van deze als van
die kant komen. Daar vliegt een vogeltje, zeker een heivink. Die zal
hier wel ergens zijn nestje hebben. Wat die hoog omhooggaat! Men
kan hem bijna niet zien. Net een puntje in die witte lucht, hè? Wat dat
schemert, alsof die hele lucht stroomt. En nou, of ze danst. Wat een
licht schiet daar doorheen, vol vlammen en spetteringetjes. Wat is die
hemel toch hoog, zo'n strakblauw gewelf. De zon staat daar te branden
als vuur, een gloeiende bol tegen die ronde zolder. Daar komt een grote
vogel. Wat die akelig schreeuwt... kuluut! kuluutl kuluut! Zou die
om hulp roepen? Daar zwaait er nog een met z'n lange spitse vleugels.
Zeker het mannetje en het wijfje.
Hé, wat word je dol van dat gekijk, alles begint dooreen te draaien, de
hei met de schapen en de torens en alles.
Jan gaat zijn boterhammen opeten. Met langzaam beweeg van tijd-genoeg ontknoopt hij de rode zakdoek, die de boerin hem heeft meegegeven, en neemt de boterhammen er uit. Als hij dat zo heel ling33

zaam doet, gaat er al weer wat tijd mee om. Bles, plotseling wakker,
zet zich op zijn achterpoten. En vraagt met vriendelijk gekijk en evenkwispeling van zijn ruige staart om zijn deel.
'Ja, braaf Biesje, jij krijgt ook wat! Geduld maar, manneke!'
Jan doet de sneden van elkaar af. Kleverig plakt er een laagje gesmolten vet tegen.'Weer niks dan brood en mik. Niks ertussen! De gierige
beesten, nietwaar. Bles?'
De hond kijkt hem aan met grote vraagogen van verstand.
'Maar dat geeft niks, boertje,' grijnst Jan. Uit zijn zak haalt hij een
paar eieren, die hij gauw-gauw uit een nest op de stal heeft meegepakt.
Met een speld steekt hij een gaatje door de kalkschaal aan beide toespitsende einden. Zuigt dan de inhoud met lange, sterke trekken uit.
'Dat is beter dan droog brood.'
Voldaan even lachend veegt hij met de hand langs zijn mond. Er blijft
zo licht wat zitten van het geel. En dan zouden die krengen het ook
nog zien.
Bles krijgt het brood, en de mik eet hij zelf op.
'Zolang als er nog maar eitjes zijn, zal Jan het wel uithouden.'
Als ze lang genoeg op de hei geweest zijn naar zijn zin, gaat Jan met
de schapen stropen. Vlug rondloerend naar alle kanten, of er niemand
is, drijft hij ze een wei vol gras in of laat ze grazen op een klaverveld,
tot ze hardronde lijven hebben van het volop vreten. Ieder ogenblik
loopt Jan de weg op, kijkend of niemand hem kan betrappen. Dan
dwalen zijn ogen weer over de troep heen, terwijl een gegrinnik van
plezier om zijn mond komt, dat hij dat weer zo fijn klaargespeeld heeft.
Dan naar huis. Met tersluikse blikken van zijn spotogen gluurt hij naar
het voldaanheidglanzende gezicht van de boer. Als die ziet, hoe goed
de schapen het weer gehad hebben. Hij begrijpt best, hoe Jan dat aangelegd heeft, hij is vroeger óók scheper geweest. Een goeie scheper
moet zelf weten, wat hij doen moet om de schapen volop te geven. De
baas niets vragen en hem niets zeggen. Dat geeft maar last met de
mensen.
Tegen iedereen vertelde de boer, dat Jan een bovenste beste scheper
was, erg goed voor de schapen.
6
Aan de rand van de wij duit-neervlakkende hei woonde in een klein
huisje Van der Poorten, een gepensioneerd Oost-Indisch militair. Na
zijn terugkomst was hij getrouwd met een meisje van negentien jaren,
en had één kind, Mina, zo oud als Jan. In werken had hij niet veel zin.
Zijn handen stonden er niet meer naar, zei hij. Hij was het niks-doen
te veel gewend. Kon dat maar zo niet afleren. Tweehonderd gulden
vast was ook een heel mooi inkomen. Wat er bij knutselen, dat was
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genoeg. Moest hij zich dan nog moe gaan werken op zijn oude dag?
Hij had genoeg gedaan, hoor! De koning gediend. En gevochten tegen
die wilden uit Atjeh. Dat was een leventje geweest! In Holland was 't
soldaat zijn niks, wat had je daar nou aan? Nee, dan in de Oost, daar
kon je je geweer nog 'ns gebruiken.
Dikwijls ging Jan naar Van der Poorten toe, en liet de hond bij de
schapen op de hei. En luisterde dan met bewonderende blikken naar
de verhalen van de avontuurlijke tochten en de woeste gevechten in
de Oost. Van der Poorten vertelde met vuur. Sprong van zijn stoel,
kroop op de knieën achter de verschansing en mikte. Pang! Een flikkering gloeide op in zijn ogen. Toen hadden ze een zware mars gehad,
honger en dorst geleden. Waren opeens overvallen door een troep
zwarten. Het was gegaan man tegen man.
Jan luisterde, adem ingehouden stil, bedwingend de hijging, die opsteeg
tot zijn keel. In spanning van verlangen hoe 't afliep, maar toch het
einde almaar willend verschuiven.
Als het dan toch uit was, bleef hij een ogenblik stil; zijn ogen lagen
peinzend dromerig in zijn hoofd. Dan ontsnapte een zucht aan zijn
lippen:
'Hé, dat was schoon!'
En als hij daarna in alleen-dwalen over de hei nog eens nabeleefde,
wat hij had gehoord, dan wilde hij ook maar soldaat worden, later. In
de Oost.
Van moeder ging hij wel niet graag weg. 't Was zo ver. Heel over de
zee, zei Van der Poorten, 't Waren vreemde landen in de Oost. Zeker,
waar de vogels heen gingen, in de herfst, 't Moest er wel plezierig zijn,
altijd warm. Als moeder eens mee kon gaan. Maar dat zou zeker wel
niet mogen. Een soldaat moest altijd vechten. En 't kon ook wel zijn,
dat hij doodgeschoten werd. Als hij vooruit maar zeker wist, dat hij
weer terugkwam. Dat zou toch wel lang duren. En dan kon moeder
best dood zijn.
Voor vader gaf hij er niks om, en die zou er zelf ook wel blij om zijn.
Maar voor moeder. En ook voor Mien. Hij moest er toch eens over
praten met Van der Poorten, en met Mien ook.
Dikwijls ging Mien met hem mee. Dan dwaalden ze uren lang rond
over de hei. Of lagen samen bij de schapen.
Mien liep graag met hem. Was altijd blij, als hij met de schapen naar
de hei kwam. Onbewust nog, voelde zij zich tot hem aangetrokken.
Jan was een flinke jongen geworden. Er lag iets over hem van de betere
stand van zijn vader. Dat was 't ook, waarom de vrouw van Van der
Poorten hem aanhaalde. Hij was zo'n 'knappe jong'.
Eens had Mien haar verteld, dat ze van Jan een ei gekregen had. Op
de hei had ze het leeggedronken. Dat was lekker geweest. Jan had altijd
een paar eieren bij zich. Van de boer.
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Zij had 't dadelijk begrepen. En toen Jan weer kwam, had ze hem gevraagd, waar hij die eieren haalde.
'Die krijg ik van de boer . . . '
Aarzelend kwam 't eruit, even verlegen over 't onverwachte van dat
soort verhoor. Dat Mien dat ook gezegd had! Dom! Hij had 't haar
moeten verbieden, of haar niks geven, gemelijkte het snel opschietend
door zijn kop heen.
Schel spotlachte vrouw Van der Poorten op:
'Nee, manneke, zeg het maar rechtuit, die hebt ge stilletjes uit de nesten gehaald.'
Jan hoogrood:
'Dat is niet waar!'
'Kunt ge begrijpen! Maar het is niks erg. Dat kreng van een boer heeft
er genoeg. Dat gierig beest kan anders nooit iets missen.'
Toen stelde ze Jan voor, daar in huis de eieren op te eten. Hij moest er
dan maar een paar meer meebrengen. Dan hadden ze allemaal wat. Zij
zou er de suiker bij doen, dat was lekkerder. En dan zou ze d'r ook niks
van zeggen, tegen niemand. Want als de boer 't hoorde, zou hij weggejaagd worden, naar huis. En dan zou 't bij zijn vader geen zondag zijn,
hoor!
Zij pakte Jan vast, met haar arm om zijn schouder.
'Gij bent een knappe jongen. Jan!'
Een vreemd gevoel doorrilde hem even. Later, alleen, voelde hij het nog.
En de volgende morgen zocht hij de nesten af, om eieren mee te kunnen nemen voor vrouw Van der Poorten. Hij voelde er zich toe gedwongen door iets, waarvan hij niet recht wist, wat. Als hij 't niet deed,
zou ze hem zeker 'verklappen' aan de boer. En dan zijn vader! Ook
wist hij, dat zij het graag had en hem zou prijzen.
'Ik begrijp niet, dat er zo weinig eieren zijn!' klaagde de boerin gauw
genoeg.
'De hennen kakelen de ganse dag en er komt niks in de nesten. Dat is
toch te gek!'
Ze zouden eens allemaal goed zoeken, of de kippen misschien zelf ergens nesten gemaakt hadden, dat gebeurde meer.
Jan hoorde het. Een spotlach kriewelde op in zijn keel. Maar toch
kwam er een even-bange klopping in zijn borst. Als ze d'r eens achter
kwamen! En hij haastte zich weg met de schapen.
Toen de boerin geen geheime nesten vond, werd er opnieuw beraadslaagd, 't Kon ook zijn, dat de hennen zelf de eieren oppikten. Of dat
een wezel op de stal kwam, 's nachts. Ze moesten de eieren maar dadelijk uit het nest halen, in het vervolg, 's morgens en 's middags.
Toen kostte het Jan moeite om er nog te krijgen. Alle geraffineerdheid was nodig, maar ook al zijn durf. Hij waagde het, hij móest ze
hebben.
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Tot hij op een keer betrapt werd.
Hij moest achtereen de deur uit. Kon zijn bundeltje bijeenpakken en
gaan.
Bang voor de woede van zijn vader aarzelde hij de weg naar huis op.
Als het er uitkwam, zou het verschrikkelijk zijn thuis. Zijn vader sloeg
hem wel dood. Hij durfde niet. Ging terug. Naar Van der Poorten.
Snikkend wierp hij zich daar op een stoel neer. Uit zijn schokkende
borst wrongen zich de verwijten tegen de vrouw omhoog, door zijn
tranen heen: 'Het is uw schuld, uw schuld! Wat zal vader kwaad zijnl
En moeder!' In het eerst driftte vrouw Van der Poorten fel tegen hem
op, met hooggaande kijfstem.
'Wat meent ge wel? Mijn schuld! Dat wil ik niet gezegd hebben. Mijn
schuld dat gij eieren gaat stelen!"
'Ja, uw schuld, uw schuld!' schreeuwde Jan tartend.
'Eerst pakte ik er altijd maar twee. Dat was niks. Daar waren ze nooit
achter gekomen. Ik zal het ook zeggen dat het uw schuld is.'
Daarvoor schrikte zij terug. Wat zou er dan weer een gepraat los komen. De monden zouden niet stil staan. Er werd toch al zoveel over
haar gekletst. Dat zij niet genoeg had aan haar eigen man. En dat ze de
boerenjongens bedierf. Dan dit weer. Zij hoorde het schamperen al:
'Ziet ge wel dat dat wijf niet deugt!
Toen deed ze lief tegen Jan. Hij moest er zich maar niks van aantrekken. Daar die nacht maar blijven slapen. En 's morgens maar vroeg
vertrekken naar Pruisen. Zich verhuren als knecht. Zij zou het wel tegen zijn moeder zeggen, 't Was allemaal niks.
's Morgens in alle vroegte ging Jan weg, naar Pruisen.
Eer de dag om was, was het gepraat het hele dorp doorgetrokken. De
boer en de boerin, woedend over de schade, lawaaiden het rond; die
schelm, die dief, die hen altijd bestolen had! Zij zouden Hansen een
proces maken, die moest de eieren betalen. En ie zou wel veel meer
gestolen hebben ook.
Anderen dikten de praatjes nog aan. Jan had gestolen en was er vandoor gegaan. Niemand wist waarheen. Misschien had hij zich wel van
kant gemaakt. Of ging schooien. Jan had nooit gedeugd. Hij was er
'door gemenigheid' gekomen, dus kon het ook niet anders. Zijn hele
familie was niks. Die zouden allemaal nog wel tot niks komen, dat zou
men nog beleven.
Alleen de boer, waar Jan zo dikwijls geholpen had, voelde medelijden.
Hoofdschuddend meewarigde hij:
'Het is jammer, het is jammer! Het was toch geen kwaje jongen!'
Met Hansen was het vreselijk geweest die dag. Floortje stond te sidderen voor zijn woestheid, die niet te bedwingen was. Zijn scheldwoorden en verwijten hagelden op haar neer. Dat sakkerjuus andermans
jong, daarvan moest hij het verdriet en de schand hebben! 't Was
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haar schuld. Hij zou hem vroeger wel recht gezet hebben. Hij had zich
wat in huis gehaald! Jan van de Burgemeester was de grote mijnheer.
Die trok zich nergens wat van aan en leefde er nog altijd maar op los.
Floor ook niet. Hij moest maar alles opvreten.
Zijn scherpe schamperwoorden van wilde woede doorpriemden haar
't hart.
Dat kreeg zij nu in plaats van troost. Jan, een schelm? D'r vandoor?
En niet te weten, waarheen.
In stilte moest zij uittreuren haar schrijnende smart.

7
De burgemeester was ernstig ziek geworden.
Twee dokters hielden een consult; beiden zagen de toestand donker
in. Zij konden weinig of geen hoop geven.
Toen werd nog in allerijl een bekend professor ontboden. Die schreef
na zijn onderzoek buitengewoon krachtige medicijnen voor. Er was een
kansje, als de patiënt die nog kon verdragen. Misschien, door zijn van
nature sterk gestel en altijd goede voeding.
Maar ze werkten niet meer. De zieke ging hard achteruit en opeens
was 't afgelopen.
Pas enige uren na de dood leefde de geheime kracht van 't drankje nog
even op. Eerst rochelde een dof gerommel door 't lijk, en dadelijk
daarna bruiste een blauwerig schuim tussen de lippen door.
Met een angstkreet vluchtten de bewaaksters, die bij de dode zaten te
bidden, weg. 't Was zeker de geest van de burgemeester, die kwam
spoken!
In een ogenblik vloog dat praatje het dorp door en groeide op zijn
snelle tocht aan tot heel vreselijke dingen.
Ontsteld troepten hier en daar lui bij elkander, vooral vrouwen, en
fluisterden over wat zij gehoord hadden als zekere waarheid. De vrees
lag in hun ogen en in hun hele houding.
Het was geen wonder, dat 't zo was gekomen. Zoals die burgemeester
ook geleefd had altijd. Zoiets was wel eens meer gebeurd. Die en die
kenden daarvan heel ijselijke verhalen. Niet om aan te horen!
Het voorval gaf aanleiding tot veel gepraat over het leven van de
burgemeester. Alles werd nog eens opgehaald uit de verklaring zoekende herinnering en het opgewekt nog erger vermoeden. Wie wist,
wat die in 't geheim nog gedaan had, welke slechtheden allemaal! 't
Was dan ook iets verschrikkelijks. In 't dorp was zowat nog nooit
voorgevallen. Dat hoorde men alleen van die grote steden, waar zoveel
goddelozen waren.
Met de grootste moeite konden familie en vrienden 't beschuldigend ge38

mompel, dat door het dorp omzoefde, misdaden oprakelde en uitdacht
en die vastknoopte aan allerlei mysterieus gebeuren met het lijk, door
't bekend maken van de ware toedracht, vóór de begrafenis nog niet
geheel tot zwijgen brengen.
De dag van de begrafenis was voor de dorpelingen een halve feestdag.
Niemand werkte.
Het zou een eerste klas begrafenis zijn, zeer deftig en plechtig. En op
voorschrift van de raad, die een spoedvergadering hield om alles te regelen, maakten de veldwachters bekend, dat de inwoners uitgenodigd
werden zoveel mogelijk op te komen om de overledene de laatste eer
te bewijzen.
Sommige ingezetenen, die een krant lazen, hadden wel eens gehoord,
hoe het met de begrafenis van de burgemeester in andere gemeenten
gegaan was. Er zouden zeker veel vreemde heren en dames komen,
want de burgemeester was immers overal bekend en had altijd veel in
de melk te brokken gehad. Ook zou er 'schoon gepreekt' worden bij het
graf.
Vroeg in de morgen al kwamen veel mannen en vooral vrouwen en
kinderen, zondags aangekleed, bij elkaar groepen tot een dicht-opeen
gepakte massa, voor het sterfhuis. En wachtten onder praten, lachen,
halzen uitrekken, opdringen, stoten en kijven verlangend de dingen af,
die komen zouden. De een wilde voor de ander niet uit de weg gaan en
allen wilden het oog op de deur houden. Met stompende elleboogduwen
trachtten de achtersten door de hoop heen te breken om in de voorste
rijen te komen. Daardoor kregen sommige kijkers onverwachts zo'n
harde druk, dat ze strompelend neervielen. Doordat de voorsten terugduwden, raakten anderen in de knel. Dan luidruchtigden gelach en
kwaad geschreeuw op. Vrouwen scheurden haar kleren en kreukten
haar pas gesteven mutsen, en kwaakten dan met schelle stem tegen
'de vlegels, die niet keken, waar ze liepen'.
De geestelijkheid, in rouw-feestgewaad, kwam 'het stoffelijk overschot'
afhalen.
Op hen volgden de dragers — de twee wethouders, twee raadsleden en
twee leden van de Provinciale Staten — met de eikenhouten, met zilveren handvatsels en zilverbeslag versierde kist. Daarna de naaste familie, de overige raadsleden en-corps, de vele genodigden uit andere
plaatsen, de gemeente-ambtenaren en werklieden.
En de hele troep kijkers achterna. Enkele vrouwen begonnen dadelijk
mee te schreien, toen zij 't snikken van de weduwe en van een der
kinderen hoorden. Het was dan toch ook een harde slag.
Anderen keken met open mond van verbazing naar 'al die deftigheid'.
Waar zouden ze toch allemaal vandaan komen? 't Was toch ijselijk
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schoon! En wat een kist, die kostte misschien wel honderd gulden. En
hoe die dames toch gekleed waren, zo'n prachtige rouwhoeden met
lange sluiers!
Ook de dorpsschutterij ging mee in de grote stoet, met al de gewichtigdoening van schuttersgezichten. In plaats van geweren droeg ze houten
pieken met zilver geverfde punten, waar omheen een strook rouwkrip.
Omdat het zo langzaam vooruitging, konden de schutters geen pas
houden, zodat er een, die onbewust marcheren wou, wel eens tegen
zijn voorman aanliep en dan onbeholpen stond te scharrelen met zijn
voeten. Wat aanleiding gaf tot onderdrukt gelach, vooral onder het
troepje jongens, die er naast gingen.
De fanfare speelde schetterende treurmarsen.
Aan het graf werd een lijkrede gehouden.
De spreker wilde de treurige plicht vervullen, de overledene namens
allen de laatste eer te bewijzen, hem getuigenis af te leggen van zijn
hoogachting en eerbied, hem blijk te geven van zijn onbegrensde hulde.
De dierbare ontslapene had daar alle recht op, en de spreker vermeende
de tolk te zijn van allen, als hij dit zei. Immers, hij, die zo pas uit hun
midden weggerukt was door de wrede, onverbiddelijke dood, die huis
noch deur voorbijgaat en jeugd noch ouderdom spaart, zoals de grote
dichter zeer terecht gezegd had, hij, die enige dagen geleden nog in gezondheid onder hen verkeerde, nog vol ijver en inspanning werkte aan
zijn zware, maar verheven taak, zonder te letten op zijn hoge jaren, hij,
die nu tot aller diepe droefheid was heengegaan voor eeuwig, en wiens
stoffelijk overschot zojuist was ter ruste gebracht in deze kille groeve,
hij had ten volle dat alles verdiend door zijn welbesteed leven. Onnodig
was het in den brede te gaan ontvouwen, wat de dierbare ontslapene
had tot stand gebracht en gewrocht. Oimodig, want allen wisten het
immers zo goed als spreker zelf. Onmogelijk zou het ook zijn te dezer
plaatse, want de verdiensten van de geachte overledene waren inderdaad vele, ja, spreker mocht wel zeggen, zéér vele. Had hij niet zo goed
als veertig lange jaren de zware last gedragen van 't bestuur dezer gemeente? Die taak was moeilijk, was veelomvattend geweest, ja, wie, zoals spreker, nader met de toestand bekend was en had gezien, met welke moeilijkheden de burgemeester had moeten kampen, zou 't zeggen
uit de diepste grond zijns harten, dat die last bijna té zwaar was voor
menselijke schouders. Maar daarom zoveel te meer eerbied en erkentelijkheid voor de man, die getoond had de ware man op de ware plaats
te zijn, de man, die was een man uit één stuk, de man, die de moed
bezat die zware arbeid te durven ondernemen, de man, die de kracht,
het talent en het doorzicht had die zware arbeid tot een goed einde te
brengen. Ja, zoveel te meer bewondering voor de man, die niet terugdeinsde, maar met opoffering van zijn krachten en zijn eigen belangen
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de last van het bestuur dezer gemeente op zich nam, toen hij daarvoor
door Z.M. wijlen onze geëerbiedigde Koning Willem III geroepen werd,
van deze gemeente, die zozeer behoefte had aan een krachtige en tegelijk bekwame hand. 't Zou aan allen wel bekend zijn onder welke noden
de gemeente gebukt ging, toen de geachte overledene het bestuur aanvaardde. Maar slechts aan weinigen zou het bekend zijn, ten koste van
welke strijd en met hoeveel wijs beleid alleen het mogelijk was geweest daarin verbetering te brengen. De man, die nu weggerukt was
uit zijn zo werkzaam leven, was daartoe in staat geweest. Maar niemand moest vragen, wat het hem gekost had, die hoge, die edele roeping naar behoren te vervullen, hoeveel leed hij had moeten verduren,
niet het minst door de tegenwerking en miskenning van zijn eigen onderdanen, voor wie hij toch, ja als het ware, goed en bloed veil had.
Spreker had het voorrecht genoten vertrouwelijker met hem om te
gaan, wat hij als een hoge gunst, als een grote eer beschouwde, en
was er vaak getuige van geweest, hoe onwil en miskenning hadden
getracht hem te ontmoedigen. Maar gelukkig voor diezelfde ondankbaren en dwarsdrijvers was die grote ziel nooit bezweken, gelukkig
voor de hele gemeente had die waardige man nooit toegegeven aan de
verleiding in zulke moedeloze ogenblikken, om het bijltje er maar bij
neer te leggen.
Gelukkig ook, dat de edelachtbare heren wethouders en leden van de
raad hun mede-lid en burgemeester altijd zo krachtig terzij hadden
gestaan en met hem steeds eensgezind waren. De bescheiden man wilde
geen lof, maar hier, ja, hier aan deze kille groeve op de akker der doden, moest spreker het luide uitroepen: alles, alles had de gemeente aan
hem te danken, omdat hij had gedaan volgens de leer: doe wel en zie
niet om.
Helaas, de vuige lastertongen hadden de ijvervolle, de verdienstelijke
man ook niet gespaard. Maar voor hem en voor allen, in wier gezegend
aandenken hij zou blijven voortleven ook na dit smartelijk verscheiden,
mocht het een troost zijn te weten, dat ook hier weer het spreekwoord
van toepassing was: het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de
wespen knagen. En de dagelijkse ondervinding leerde allen, die met
enig gezag bekleed waren, immers: hoge bomen vangen veel wind.
Vooral in deze tijden, nu de verderfelijke leerstellingen van ontevredenheid en miskenning van het gezag zo gaarne overwaaiden uit het
liberale, en erger nog, het socialistische kamp, nu zelfs onderdanen zich
niet ontzagen hun superieuren te kritiseren, en het kwaad verpestend
voortwoekerde tot zelfs onder de eenvoudigste standen, nu was het
dubbel moeilijk voor de regeerders, zich naar behoren van hun hoge
pHchten te kwijten. Zo iemand, dan had de dierbare overledene dat
gedaan. Altijd waakte hij over zijn onderdanen, ja dag en nacht was
hij voor hen bezorgd als voor zijn kinderen, die hij lief had, ook al wa41

ren ze ondankbaar. Daardoor was hij groot, waarlijk groot. Ja, nooit,
nooit liet hij de stem van het eigenbelang spreken, steeds ging het belang van zijn gemeente hem boven alles. En mochten er nog bij uitzondering enkelen zijn, wat spreker niet hoopte, omdat het hem diepe
smart zou aandoen, vooral voor de nabestaanden van de algemeen beminde overledene, mochten er nog enkelen zijn, die verstokt waren
gebleven, dan bad en smeekte hij dezulken toch eens te willen bedenken, wat het wäre belang der gemeente was, en dat de schijn niet hetzelfde was als de werkelijkheid. De overal geachte ontslapene had altijd het zwaarste laten wegen wat het zwaarste was, hij had altijd in
de eerste plaats geijverd voor het zedelijk, het eeuwig welzijn zijner
onderdanen, getuige deze fraaie tempel, in wiens schaduw hij nu ging
rusten na een zo welbesteed leven. Als mens was hij deugdzaam, als
burgemeester was hij als mens en hield het geloof hoog. En had hij
fouten, welnu, die staat, zie toe, dat hij niet valle. Niemand is volmaakt
maar hij deed wat hij kon, hij deed, wat velen niet zouden hebben
kunnen doen onder zulke moeilijke omstandigheden. Wat hij deed voor
zijn geloof, kon ieder in de gemeente zien, en al was daar geen ophef
van gemaakt, dan was dat zoveel te prijzenswaardiger voor hem. En
al werd hij soms niet naar verdienste beoordeeld, al werd zelfs wel afgekeurd wat hij deed, een vader weet het best, wat zijn kinderen nodig
hebben, en handelt daarnaar, ook al willen die kinderen wat anders.
En de dierbare overledene was een vader voor zijn onderdanen, ja, een
goed, een wijs, een liefderijk vader, ook als hij streng moest zijn. Ware
het mogelijk geweest, dan zou hij ook nog zielsgaame wat meer gedaan hebben voor het stoffelijk belang zijner gemeentenaren, maar het
was hem niet meer vergund die laatste, zo vurige wens nog vervuld te
zien. De dood sneed zijn levensadem af temidden van zijn werk en
zijn plannen. Eén troost bleef hun echter in deze smart over het heengaan van die waardige, die goede, die boven alle aardse lof verheven
burgemeester nog over. Nu hij naar aller hoop ingegaan zou zijn in
het eeuwige rijk van geluk om daar de beloning te genieten voor zijn
zo edel, zo belangeloos streven en werken, waarvoor hij nooit in dit
ondermaanse tranendal beloning en erkentelijkheid vroeg, en om daar
nog te waken over het geluk van de eens aan hem toevertrouwde gemeente, nu, spreker was ervan overtuigd, als hij aller deelneming aanzag, nu zou het een troost zijn in dit anders onherstelbare verlies, dat
de ontslapene een zoon had nagelaten, die, naar hij hoopte, aangewezen
zou worden om het werk zijns vaders voort te zetten, 't Zou zeker niet
gemakkelijk zijn, de opengevallen plaats in te nemen en die te bekleden
even waardig als de dierbare ontslapene. Maar de verwachting was gegrond, dat de zoon juist de man zou zijn, die daarvoor vereist werd.
Ook voor de zo bitter beproefde echtgenote en moeder zou dat een leniging zijn van de diepe smart, die haar zo wreed had getroffen.
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De dierbare ontslapene had oneindig meer gedaan, dan spreker had
kunnen opnoemen. Was hij niet hoog aangezien en algemeen vereerd
in het hoge college van edelmogende heren Provinciale Staten? Muntte
hij daar niet uit door zijn wijs doorzicht, zijn kalm beleid, zijn weldoordachte redevoeringen, zijn weloverwogen raadgevingen? Mocht hij zich
niet in de bijzondere achting verheugen van het hoogste gezag in de
provincie? Ja, veel had ook de provincie aan hem te danken.
Behalve dat alles was hij een goed huisvader, een trouw en liefderijk
echtgenoot. Beter dan spreker het kon uitdrukken, was dat al aangetoond op een der 2choon2te dagen, die de dierbare overledene had mogen beleven. En waren ze niet al2 de sprekende getuigenis hier, om de
kille groeve, de werkers in de wijngaard des Heren, die onschatbare
parels aan zijn kroon van opvoeder van 't kroost, hem ge2chonken?
En was niet aller hoop gevestigd op de zoon, die zijn vader opvolgen
zou, waren niet aller ogen op hem gericht, nu deze slag de gemeente
getroffen had?
In de huiselijke kring zou de plaat2 van de dierbare echtgenoot, de teerbeminde vader altijd open blijven. Iedere dag zou 't opnieuw de wond
der smart openrijten, als vaders stoel onbezet bleef. Maar zij zouden
niet treuren gelijk zij, die geen hoop hebben, zij zouden hopen op een
gelukkig weerzien hiernamaals.
Ook zijn medearbeiders, zijn vrienden zouden desgelijks doen.
Dierbare echtgenoot, geliefde vader, hooggeachte burgemeester, tot
weerziens dan, en nu . . . vaarwel. . . v a a r w e l . . . rust in vrede . . .
Bij de laatste woorden kon de spreker zich niet meer bedwingen. Hij
snikte luid in zijn zakdoek, toen hij de eerste spade aarde op de kist
wierp: het teken, dat de groeve dichtgemaakt kon worden.
De familieleden van de burgemeester begonnen vooral aan 't slot van
de rede hartstochtelijk te schreien.
Vele mannen uit 't dorp streden zichtbaar met hun aandoening. Zenuwtrekken beefden om hun mond. Maar de vrouwen lieten hun tranen de vrije loop. Enige waren op de grond neergevallen en haar lichamen trilden van de opwellende snikken, die haar door de keel braken,
alsof de opgekropte aandoening zich met geweld lucht wilde geven.
Na de plechtigheid waren de café's om de kerk stampvol. De vrouwen
en kinderen gingen in troepjes naar huis, luidsnaterend over al de deftigheid en het nooit-geziene. Maar de mannen bleven nog wat.
Hun dooreen-gepraat rumoerde de herbergen vol drukte van geroep
om drank, geloop van bediening en het geroezemoes van ineenlopende
vertelstemmen.
Het was toch deftig geweest! Ja, schoon, verschrikkelijk schoon! En wat
die vreemde heer schoon gepreekt had! Die wist het te zeggen, 't Was
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wonder waar hij die woorden allemaal vandaan haalde. Ja, maar 't was
voor zo'n lui dagelijks w e r k . . . dagelijks werk. Een deftige was het,
dat kon men wel zien. Misschien de gouverneur zelf. De burgemeester
ging immers veel met groot volk om, was zelf ook een grote geleerde.
Nee, de gouverneur zou 't niet geweest zijn. Misschien een van de provincialen, een, die veel te zeggen had, dat kon men wel horen. Een heel
hoge in ieder geval. En wie zou die dikke geweest zijn? En d'r was ook
nog zo'n lange, óók geen prul. Ja, ja, 't was ook zoals die heer had
gepreekt: de burgemeester was toch een goeie kerel, 't Alleman naar de
zin te maken, ja, 't had wat aan, en op een gulden keek ie nooit, als er
wat te doen was. Hij gunde de mensen wat en was ook niks groots.
Wie ze nou zouden krijgen tot burgemeester? Ja, Jan, dat sprak vanzelf. Die spreker had 't er al over en 't kwam Jan ook toe, want zijn vader had 't burgemeesterschap zo lang gehad, haast veertig jaren, 't Was
een tijd! 't Was zeker, dat Jan 't nou kreeg en niemand anders, en
Jan was ook hoog geleerd. Zo waren er nog niet veel, dat had de burgemeester zelf wel eens verteld. Ja, maar Jan had toch wel eens dingen
gedaan, die niet pasten, had zich niet altijd deftig gedragen. Die en die
hadden veel van hem uit te staan gehad. En dat voor zo'n mensen als
de burgemeester! Nou, d'r zou in ieder geval 'hendig' weer een nieuwe
komen, en 't was allemaal één pot nat. Ja, precies, énen duivel, goed
gesproken. En 't kon hun ook niks schelen, wié er kwam.
Velen waren zo half en half van plan geweest niet lang te blijven en
's middags nog te werken. Maar 't was nu toch eenmaal een bedorven
dag: als ze 's morgens de zondag aangehad hadden, gaf 't niet veel
meer, dan viel 't 's middags niet. Ze zouden nog maar een glas drinken.
Ja, en d'r werd ook lang niet alle dagen een burgemeester begraven.
Tegen de avond lawaaiden nog dronken troepjes dorpelingen rond. En
zeurden telkens weer opnieuw, wie er nu burgemeester zou worden.
Er waren voor- en tegenstanders van Jan. Zijn vijanden lieten zich horen met opgewonden verzekeringen en heftig gebaar.
Maar 't kwam hem toe.
Nee, niet, nooit,
's Wel!
Niet! Een vent van niks was Jan, dat zei en dat meende een tegenstander, en dat hield hij v o l . . . een smeerlap, net als de oude.
't Kwam hem toe, koppigde de ander er tegen in.
Toen stoof de eerste woedend op. Hij zei van niet. Wat meende die
ander wel? Die moest zijn schuld maar betalen en naar zijn familie
kijken, die bocht, en zijn paard maar beter voeren, nondejuse verrekkeling die hij was!
Geprikkeld door de tegenkanting en gekrenkt in zijn eer brieste die op
hem aan. Hij moest die woorden terugnemen.
Nooit!
44

En in een ogenblik lagen de twee in een wringende en hijgende worsteling op de vloer.
Een dag of wat later kregen de schutterij en de fanfare op kosten van de
gemeente een ton bier, de gewone beloning voor een keer uittrekken
ter ere van een der dorpsgroten. Toen zeeg de rust van onverschilligheid weer over de gemeente.
Tot een paar maanden later plotseling het bericht afkwam, dat Jan tot
burgemeester benoemd was, en enige drinkdagen in 't verschiet wat belangstelling deden opleven.
De nieuwe burgemeester liet zich niet 'lompen.' Er werd al dadelijk vlot
getrakteerd.
De dag van de beëdiging hield hij van de stoep van 't raadhuis een
toespraak tot de saamgestroomde menigte. Hij zou zich beijveren om te
treden in de voetsporen zijns onvergetelijken vaders. Hij zou trachten
zich de hoge eer waardig te maken, die hem te beurt was gevallen, nu
H.M., onze geëerbiedigde Koningin-Regentes, hem had opgedragen de
plaats zijns dierbaren vaders in te nemen. Dat er nog wat te doen was
in de gemeente, daarover verheugde hij zich van harte. Al zijn krachten
zou hij inspannen om het hoge vertrouwen, in hem gesteld, niet te beschamen. Hij zou zich geheel en al wijden aan de belangen der gemeente, in de eerste plaats aan het geestelijk, maar ook aan het tijdelijk
belang van alle inwoners. Steeds zou hij de verhoging van de welvaart
der plaats op 't oog hebben en het helaas te vroeg onderbroken werk
zijns vaders voortzetten. Het was hem al vast een waar genoegen te
kunnen beloven, dat hij niet wachten zou met de aanleg van nieuwe
wegen in ernstige overweging te nemen. De geachte ingezetenen moesten van hun kant wel geduld hebben, w a n t . . . de dubbeltjes!
Toen werd er gelachen.
Hij deed een beroep op de raad om diens eensgezindheid en medewerking, op het geestelijk gezag om voortdurende steun, op de hele
bevolking om haar onwankelbaar vertrouwen. Dan zou hij iets tot
stand kunnen brengen en de last van 't hoogste gezag in de gemeente
kunnen dragen, dan hoopte hij, dat zijn bestuur onder de zegen des
Hemels zou strekken tot heil en welzijn van de gemeente . . .
In alle café's was vrij drinken. Het geschreeuw 'leve de nieuwe burgemeester I' lawaaide tot laat in de nacht door de straat. Jan had schoon
gesproken! Hij was een rejale vent. Ze zouden een goeie burgemeester
aan hem hebben.
Toen sleurde het dorpsleven zijn oud gangetje weer voort.
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Een dag of wat na Jans vlucht kreeg Hansen een brief van hem, vraarin
hij met zwaameergeduwde krabbels schreef, dat hij in Pruisen was en
zich verhuurd had als knecht. Hij moest de 'papiere' hebben. Moeder
moest maar niet bedroefd zijn, later kwam hij weer terug. Die en die
waren in hetzelfde dorp als hij. Ze konden er veel meer verdienen dan
in Holland. In Holland was niks.
't Was een heerlijk gebeuren voor Floortje, het aankomen van die
brief. Wat 'ne jong toch, die Jan. Zomaar alleen naar Pruisen te gaan.
En dan zelf een brief te schrijven. Hij moest nu maar gauw eens overkomen, dacht ze. Moeder moest maar niet bedroefd zijn, schreef ie.
Wat was het mooi van 'm, dat hij aan moeder gedacht had. Hij had
toch zo'n goed hart, die jongen.
In haar oplevende geluksstemming hield zij die gedachte koesterend
vast.
Gelukkig maar, dat hij daar kennissen getroffen had, zover van huis,
in Pruisen. Daar had hij wat aanspraak aan. En die konden hem de weg
wijzen. Want van dat Pruisisch kon hij immers niets begrijpen. Als hij
nu maar een goeie plaats getroffen had. Bij christelijke mensen.
Hansen was in zijn hart blij over het weten, dat Jan zich in Pruisen
verhuurd had. Van dat verdienen vooral beviel hem. Het bleef in zijn
denken hangen, omdat hij nu voordeel van Jan zou kunnen hebben.
Hij zou hem terugschrijven, een goeie brief, dat vader het altijd zo goed
met hem gemeend had. Hij moest nu ook niet alles opmaken, maar ook
wat sparen van zijn grote verdienst. Aan vader en moeder denken, die
zoveel voor hem hadden gedaan. En altijd hard voor hem hadden moeten werken, en geen kosten of moeite gespaard hadden. Dat zou hij
nooit kunnen vergelden. Maar dat hoefde ook niet, als hij maar geregeld wat afgaf van zijn loon.
Met kermis en andere feesten kwam Jan in 't begin geregeld naar huis
en bleef dan altijd een paar dagen. Floortje bakte voor die gelegenheid
een krentenmik.
'Ik ben toch zo blij, dat Jan weer eens komt,' zei ze. 'Dat is toch heel
anders als men de kinderen weer eens gezien heeft.'
Onder lachen en schreien tegelijk vroeg zij hem, als hij binnenkwam,
hoe het hem nog wel ging. Of ie nog op dezelfde plaats was. Of het
eten er goed was, en of ie hard moest werken. Of ie nog altijd graag
in Pruisen was. Hij zou nu wel honger hebben. Moest maar 'ns goed
koffiedrinken, 't Was zó klaar. Hij zou de kost van moeder toch ook
nog wel lusten?
Als hij er niet goed uitzag, overstelpte ze hem met angstige zorg-vragen. Hij was zo mager, hij was toch niet ziek geweest? Hoe kwam 't
toch? Had hij een slechte plaats getroffen? Ze zou 'm goed wat mee46

geven, als hij weer ging. En hij moest maar dadehjk een andere dienst
zoeken.
'Zo'n volk dat nog te zuinig is op het eten. Hard werken met 'n hongerige maag, dat zouden ze willen, zo'n krengen!'
Jan veranderde dikwijls van baas.
'Waarom bent ge daar weggegaan. Jan?'
' 't Stond me daar niks aan.'
'Waarom niet? Wat is er dan? Het was eerst toch een goeie dienst?'
Bij elk bezoek wilde Floortje graag alles weten van zijn leven weg-vanhuis.
'Och, eerst wel, maar later niet meer.'
'Dan hebt ge groot gelijk, jong. Ge moet u niks laten gevallen. Er zijn
diensten genoeg. Wat denken ze wel?'
Hansen had ook altijd goeie zin, als Jan naar huis kwam. Want hij
bracht wat mee van zijn loon. Dat deed Jan voor zijn moeder. Dan was
vader beter voor haar. Zij knikte hem vriendelijk lachend toe, als hij
zijn vader een rolletje marken gaf.
Dan was niets te veel. Moeder moest maar zorgen alles genoeg in huis
te hebben. Want Jan was niet ondankbaar. Dat kwam van de goede
opvoeding. Hij had van het begin af wel gezien, hoe Jan aangepakt
moest worden. Daar had hij een goeie kijk op.
Tegen de dorpsjongens van zijn leeftijd, met wie hij de herbergen afging, als hij thuis was, zwetste Jan met veel ondervinding-doening in
stem en gebaar over Duitsland.
'Dat zijn daar gans andere boeren wie hier. Hier in Holland zijn geen
boeren, echt niet. Wou zou het? Keuters zijn het hier. Mein Himmel,
een boer die geen dertig paarden heeft in Duitsland, is gaar niks. Aber
ze hebben daar marken als wij centen. O jee, als ge daar door de akkers
gaat spaziere, dan ziet ge vruchten. En alles wordt gedaan met machines, alles. Dat is gans sicher, wat ik zeg: in Duitsland is het beter dan
hier. Daar zijn penninge te verdienen. Daar gaat niemand arrebeie voor
zestig cent per dag, wie hier. Maar ze laten daar de marken ook rollen.
Daar is nog lol in het leven! Saufen kunnen ze daar! En met de schutterijfeesten is er de ganse nacht bal. Dat durven ze hier niet! Bijna elke
zondag bis vier of vijf uur 's morgens. En meiden kunt ge er krijgen
zoveel ge wilt!'
9
Zo gingen een paar jaren voorbij. In zeurig kalm wegschuiven van de
dagen, de een na de ander, voor Floortje en haar gezin.
Toen begon Jan minder thuis te brengen en zelden te komen. De hele
zomer was hij er niet geweest. Met kermis werd hij zeker verwacht.
Angstig verlangend tuurde Floortje de weg op. Zuchtend ging ze weer
binnen. 'Jan komt weer niet.'
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Hansen had al gemopperd nou en dan. Dat het met Jan de verkeerde
weg opging. Wat deed ie met zijn geld? Hij verdiende toch zoveel? Zeker alles opmaken. Als ge de kinderen groot hebt en men heeft er alles
voor gedaan en opgeofferd, dan laten ze vader naar de pomp lopen.
Dag en nacht heb ik er voor moeten werken, en nou stank voor dank.
Geen cent brengt hij thuis!
'Maar hij heeft toch altijd alles afgegeven. Hij mag zelf toch ook wel
wat hebben. Met niks kan hij toch ook niet gaan!'
'Ziet ge wel, ge spreekt hem weer voor, net als altijd. Jan is alles bij
jou. Die kan niks misdoen. Zo is het altijd geweest! Mijn eigen kinderen worden achtergesteld. Daarom deugt Jan ook niet.'
'Och wat, ge hebt altijd op Jan zitten te hakken. Die heeft het nooit getroffen. Alles heeft hij altijd afgegeven. Toen was het goed.'
'Ja, die paar centen! Al die dagen dat hij hier was, at hij meer op. En
God weet wat ge hem allemaal hebt meegegeven.'
Na de kermis schreef Floortje Jan een brief, in stilte, dat hij zeker
moest komen. Ze had zo'n verdriet van 'm dat hij zo deed. Vader was
weer zo kwaad. Speelde de ganse dag op, en verweet haar van alles.
Jan wist dat zelf nog wel. Het was geen leven voor haar. Ze moest de
ganse dag schreien, was er ziek van. 's Nachts kon ze geen oog toedoen
van al de zorg en het verdriet. Jan moest toch zo niet zijn. Als hij
maar eens kwam en wat geld meebracht, dan zou het wel weer goed
zijn. Hij wist immers, hoe vader w?«;. Alles moest zij weer aanhoren,
van vroeger, en toen Jan bij de schapenboer weggejaagd was, en van
vrouw Van der Poorten waren er zo'n lelijke praatjes geweest, ze had
dat nooit aan hem willen zeggen, maar vader verweet haar dat altijd,
daar had zij zo'n leed van. Dus moest Jan heel zeker komen, en
gauw . . . en verders geen nieuws, alsdat ze allemaal goed gezond waren, wat zij ook hoopte van hem.
Op een zondag kwam Jan, onverwachts. Halfdronken, met veel lawaai,
kwam hij binnen en bracht nog een paar jongens mee, die hij onderweg had getroffen in een herberg en met wie hij aan 't drinken was
geweest.
'Is er nog soep, moeder? We verrekken allemaal van de honger.'
Pijnlijk lachend keek Floortje hem aan, en gluurde dan angstig opzij
naar haar man, die met een zwart gezicht voor zich zat te kijken, 't Zou
weer wat zijn, zuchtte het in haar op.
'Nee, de soep is op. Ge komt ook zo laat. Wie zou dat nou denken. Ge
had ook eerder moeten komen! Maar ik zal gauw koffie zetten.'
'Koffie lusten we niet. Dat is vrouwendrank! Dan gaan we weer. We
leven maar eens!'
Sauf, broeder, sauf!
die daalder die muss auf!
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'Wat zegt ge, jongens? Hier durven ze niks. In Duitsland is het schön,
immer, immer heben,
aber heiraten nicht!'
's Avonds laat kwam Jan thuis, stomdronken. De andere morgen was
er heftig geruzie. Nog niet heel uitgeroest van de vorige avond, kon hij
geen woord verdragen.
'Wat meent ge wel? Dat ge me nog kunt koejeneren net als vroeger,
sakkerju? Kom nou maar op en zeg nog eens wat tegen moeder, als
ge durft!' woedde Jan zich uit. Kermend wierp Floor zich voor hem
om hem tegen te houden.
'Jan, Jan, stil toch, jong! Och God, sta me bij!'
Kwaad liep Jan de deur uit en herriede de hele maandag de herbergen
rond met zijn kameraden van zondag. Als ze meenden een kwajong
voor te hebben, dan hadden ze het aber mis. Hij liet zich niets meer
zeggen. Hij deed wat hij wilde, gans sicher.
De 'Rooie', de zoon van een der wethouders, was zijn kameraad geworden, sinds hij in Pruisen woonde. Die was de hele tijd in zijn gezelschap, als hij een paar dagen thuis doorbracht. Ging met hem uit, alle
herbergen af. En liet hem praten over saufen en meiden, en hoorde met
een loerende begeerte-flikkering in zijn ogen de ronduite woorden van
Jan aan. Arm in arm zwaaiden zij van het ene café naar het andere,
nooit het drinken moe. Zij noemden dan elkaar goeie kameraden, ze
zouden mekaar nooit verlaten. Jan, met druk verzekeringsbeweeg van
de armen de uitgezeurde woorden vergezellend; wankelend leunde zijn
bovenlijf dan tegen de Rooie aan, die altijd vast op zijn benen stond,
hoeveel hij ook gedronken had. Met een wenerige stem, alsof hij zijn
tranen niet inhouden kon, bezwoer hij, dat hij altijd een goeie vriend
van hem zou blijven, anders mocht hij op de plaats doodvallen. Verdammt, als 't niet waar was. Dan vertelde hij alles, zijn lief en leed,
zijn doen en laten. De Rooie was nog 'n kerel, zo was er anders geen in
Holland, hij moest naar Pruisen komen, daar was 't nog eens 'n leven,
gans a n d e r s . . . Vrijen voor de lol, iedere zondag een andere meid en
fijne hoor, knappe en lekkere . . . en die durfden! Eerst saufen en joeks
maken en dansen, totdat ze zo dol waren dat ze aan je gingen hangen,
net of je aan mekaar vastgeplakt zat. En dan 's nachts met 'r het donker
in, zo gek, dat je d'r mee doen kunt wat je wilt. Waar dient 't anders
ook voor, dat er meiden bestaan? In Pruisen is 't aber schön, gans anders wie hier. Hier is ja geen bloed in 't volk en ze hebben geen penningen. Dansen durven ze niet om de pastoor. Maar die neemt het er
wel van. De kelder vol wijn!'
De Rooie bleef altijd koud. Weloverlegd, voorzichtig niets meer loslatend dan hij graag kwijt was, al had hij nog zoveel bier uit. Hij trakteerde vlot en moedigde Jan in 't vertellen aan, en gaf hem altijd ge49

lijk, vooral als die 't over zijn vader had en 't uitvloekte, dat hij 't verdomde zich langer van de oude op de nek te laten zitten en geld thuis
te brengen. Geen penning kreeg ie nog van 'm, de smeerlap. Die had
'm lang genoeg behandeld als een hond. En als ie wat durfde te zeggen, dan gaf ie 'm nog op z'n kop ook, zou 'm al die klappen van vroeger wel eens terugbetalen. Had 't al lang gedaan, als ie 't niet gelaten
had voor moeder. Die was nou eenmaal zo. Hij niet.
'Zeg, uw moeder is een domme gans geweest. Die had het moeten houden met die burgemeester in plaats van te trouwen.'
Maar daar wilde Jan geen woord over horen. Als iemand over zijn
moeder begon, trok de woede over zijn gezicht en gloeide zijn ogen uit.
Dat deed ook niemand meer in zijn bijzijn, dan de Rooie. Die hitste
zijn kwaadheid aan met het tartend gespot in zijn woorden en in de
flikkering van zijn blikken.
Ze kon 't niet beter gehad hebben, tergde hij. Van zo'n fijne mijnheer
die op geld niet keek. Dat was toch wat anders geweest dan met zó'n
vent als Hansen te trouwen; ploeteren van de morgen tot de avond in
de vuiligheid, en de hut vol jongen. Wat was er nou nog aan zo'n
boerenwijven, als ze een tijdje getrouwd waren? Niks meer, nog te vies
om aan te pakken! Marie van der Poorten was slimmer, die lei 't goed
aan, bleef er een flinke meid bij, waarmee de jonge meiden van 't dorp
niet concurreren konden. Dat wist Jan ook wel, hè?
Tot Jan zijn woede uitheeste en zich op hem wilde werpen. Maar met
zijn bonkige kracht hield hij Jan van zich af en veranderde dan opeens,
't Was immers maar gekheid. Moest hij daar nu kwaad om gaan worden? Kon hij dan ook al geen woord plagerij verdragen? Dan was hij
ook al geen vent, en dan waren zijn beloften van goeie kameraden te
blijven maar praatjes. Kom, hij trakteerde! Jan moest maar zuipen, zoveel als hij lustte, 't kwam er niet op aan. Over Marie moesten zij ook
nog eens samen praten. En als hij een paar mark wilde hebben, hoefde
hij 't maar te zeggen, dat had Jan toch al dikwijls genoeg ondervonden.
Dat was waar, gaf Jan dadelijk toe, bedarend. Maar hij moest zijn bek
dicht houden over zijn moeder, driftte hij nog even na, want als iemand
zijn moeder te na kwam, dan werd hij gek en dan zou hij zijn beste kameraad van de wereld d'r zó neer kurmen steken, verdammt as 't niet
waar was, anders mocht hij daar niet gezond staan. De Rooie wist het
wel, hij was een man van karakter en wat ie zei, dat deed ie! De Rooie
was zijn beste kameraad, en een rejale vent was t'ie. De enige kerel in
Holland. Jammer dat ie niet meeging naar Pruisen.
Dan werd de zaak gauw weg gedronken.
De Rooie had altijd geld genoeg. Als Jan 't zijne verteerd had, gaf hij
hem een paar mark, zonder er een woord over te laten vallen.
Verwonderde Jan zich daarover, dan minachtte hij, dat hij duiten genoeg had. En ie wist er goed aan te komen, was de duivel te slim.
50

Meer vertelde hij niet. Maar hard werken was goed voor de ezels. Wie
slim is, werkt niet. Met werken krijg je nog geen droog brood, in plaats
van wat anders.
Hij verdomde 't ook. Daar had hij nou en dan wel eens ruzie over met
de ouwe, als die ergens de pest over in had. Weken lang vroeg die nergens naar, ging maar zijn gang. Hij wist er alles van, wat die dan uitvoerde (met een knipoogje), die had er ook nog lang niet genoeg van,
die ouwe strekel. Dan opeens raasde ie, dat hij niks deed, maar grof
geld verteerde, en zo van alles. En dan wou ie niet opdokken. Hij draaide daar geen hand voor om, wist er toch wel aan te komen. Wat dacht
die ouwe, dat alles voor hém alleen was?
Dan volgden er vage aanduidingen, van de wethouder en een paar
meiden; Jan begreep ze best. Als de oude met een stuk in de kraag
thuiskwam, lette hij niet altijd genoeg op zijn jongen, wie niets ontging. Hij was al een jaar of wat weduwnaar. En dikwijls al had het hele
dorp verteld, dat hij weer ging trouwen. Hij ging naar die en die.
Maar opeens was het uit. Een tijdje later wist men, dat hij naar een
ander ging . . .
'Trouwen?' spotlachte de Rooie. 'Daar is ie veel te slim voor!'
'Een goed zoon, die naar zijn vader aardt,' schamperde hij tegen Jan.
Hij nam ook, wat hij krijgen kon.
Alle meiden van de boerderij maakte hij gek, zwetste hij. Eerst deden
de meeste wel een paar dagen, of ze d'r niks van wilden weten. Maar
dat kende hij. En hij wist, hoe je daar mee om moest gaan. Als hij d'r
eenmaal mee klaar was, dan kon hij d'r soms haast niet meer van afkomen. Hij moest wel eens vooruit beloven, met 'r te zullen trouwen,
en dat gaf later vervelend gezanik.
Maar Marie van der Poorten, dat was iets. Zó was er anders geen.
Die stond hem wel aan. Of Jan daar niks van wist? Toen deze niets
anders van haar kon vertellen dan de eiergeschiedenis, sprak hij er
geen woord meer over.
Er waren ogenblikken, dat Jan 't land had aan de Rooie. Hij zag hem
dan anders als gewoonlijk, 't Was dan of opeens iets zwaars van zijn
denken werd afgenomen, waarna een beter begrijpen zijn hoofd doorhelderde. Als 't er op aankwam, deed de Rooie toch eigenlijk altijd
met hem wat hij wilde. Wat zou die toch met hem voor hebben? Misschien deed ie beter, als ie die kerel wat uit de weg ging. Maar 't was
precies, of die 't rook, dat hij was overgekomen. Goed en wel was hij
thuis of in 't dorp, of de Rooie was er ook. Nou ja, dat kon, want geld
had ie genoeg en ie ging veel uit.
Een rejale kerel was ie toch, dat moest gezegd zijn, als 't er op aankwam. En zij waren goeie kameraden, dat was ook waar. Die andere
pieten in 't dorp, dat was allemaal niks. Nee, dan was de Rooie nog
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een vent. Die durfde er van te profiteren. Daar kon je nog lol mee hebben, want die wi2t ook van wanten. En hij wa2 dan toch mi22chien wel
de rijkste boerenzoon van 't hele dorp. Dat moest ie in hem prijzen, dat
de Rooie hem jui2t uitgezocht had ak kameraad. Hij ging voor geen
mens uit de weg, al2 't er op aankwam, maar hij wa2 toch niet meer
dan een werkman. Een werkman in Prui2en was wel heel wat ander2
dan een in Holland, maar dat wi2ten die kneuters in 't dorp niet, die
nooit iets gezien hadden dan moeders pappot. De Rooie begreep dat
zeker wel beter. Dan nog dat van vroeger. Vele boerenjongens waren
te trots om zijn kameraden te zijn, al hadden ze niets te vreten dan
aardappelen met garstig spek en wat dunne botermelk. Ze maakten
hem niks wijs, hij zag 't wel, dat ze ruzie zochten, als ze zaten te
schimpen, of de eieren ook duur zouden zijn in Pruisen. Hij zou ze
nog wel eens een keer, die armoelijders, die onnozele halzen! Een jongen van veertien jaren uit Pruisen kon hen wat voormaken. En voor de
Rooie waren zij allemaal zo bang als wezels. Als die er was, hadden ze
niks te missen. Wat was die kerel ook sterk, als een reu2! Geeneen, die
hem aan kon. Wie hem tegen had, had een kwaje tegen. Op geld keek
ie niet, en slim als de duivel was ie ook, de politie maakte hem niks.
Als ie er ook eens erg tussen had gezeten, kwam ie er altijd goed af.
Daar zorgde zijn vader zeker wel voor. Met geld kon men immers alles
klaar krijgen. En wat kon ie saufen! Niemand hield 't tegen hem vol.
Hij kon 't goed, maar zó toch niet. De Rooie bleef 2om2 drie, vier
dagen en nachten aan één 2tuk aan de gang, en dan mankeerde hem
nog niks. En trakteren deed ie vlot. AI2 hij zijn marken op had, hoefde
hij maar één woordje te zeggen van gaan, of zo iet2, dan zei hij: 'Wat
i2 dat nou? Zolang al2 ik wat heb toch niet. Hier!' En nooit wilde hij
wat terug hebben.
Nee, 't was toch een rejale kerel. Ze zouden altijd goeie kameraden
blijven.
Zo wijzigde zijn denken zich geregeld, totdat de Rooie weer voor hem
stond als 'de enige flinke vent in Holland.' De ogenblikken, dat hij anders dacht, werden zeldzamer. Hij 2potlachte met zijn werkkameraden
om de jongen2 van zijn dorp, die 2ullen, die 2tiekemen. Op een stal
durfden ze gaan staan vrijen. De meid stond er dan met de punt van
de voor2choot in de mond, net of zij 't niet even graag had ak anderen,
't Wa2 van nik2 ook niet, dat er zoveel moe2ten trouwen of met een
kind bleven zitten. Er waren nog wel getrouwde vrouwen, die 't met
andere kereh aanlegden. Die konden zeker niet een2 genoeg krijgen.
En je moe2t ze zien, die lomperd2, ak ze '2 zondag2 d'r op uit gaan, met
een sigaar van een cent in de bek en een 2tok uit een heg in de hand,
zwaarstalperend met grote schrijpa22en door het dorp, dan verbeelden
ze zich wat. Ze gaan naar de meid, maar d'r mee op 2traat komen, durven ze niet, daar schamen ze zich voor. Dat is schand. Alles in 't ge52

niep, dan is 't niks. Zo op 't slaapkamertje of ergens. Als ze 's morgens de meid tegenkomen, kijken ze een andere weg uit, maar als ze
een stuk in de kraag hebben, trekken ze achter allemaal heen, dan kunnen ze nog geen oud wijf met rust laten, de beesten. Zo zijn die boeren: als ze nuchter zijn, kunnen ze geen twee tellen, en zo gauw als ze
't hjf vol bier hebben, moeten ze vechten, en vallen ze met alleman
tegelijk aan op de meiden in de café's.
Jan had 't dikwijls genoeg gezien.
Eens op een vastenavondmaandag kwam er een troep over de straat
bulken, 's avonds. Toen hielden ze de vrouw van een commies tegen.
En dadelijk allemaal om haar heen. Eerst begonnen ze: 'een juffrouw,
een juffrouw!' En met 'r bezopen gezichten op haar af. 't Mens stond te
rillen van angst, maar durfde nog niets te zeggen. Een paar giepen
haar vast en wilden haar kussen, en de anderen riepen allerlei gemenigheden. Toen zij om hulp riep, stieten ze haar in de sloot aan de kant
van de weg en bulkten een herberg in, en gingen er daar over lachen.
De commies was hels kwaad en liep direct naar het café toe. Hij wilde
het bij de politie aangeven. Maar niemand wist iets, de kastelein wou
ook niet zeggen, wie er zo juist waren binnengekomen . . . daar kon hij
niet naar kijken. Valse kerels allemaal. Je kunt er nooit op vertrouwen.
Ze verneuken je altijd. En nog dommer dan de varkens. Als ze maar
veel naar de kerk lopen, is 't goed. Voor ze naar de café's gaan, scherpen ze nog hun messen op de muur, dat de vuurspetters opspringen
uit de stenen. En 's avonds moeten ze elkaar te lijf. Om hun haren weer
terug te halen van een vorige snijpartij. Dan kerven ze, alsof ze een os
moeten slachten. Sommigen lopen met revolvers in de zak. In enkele
jaren tijds waren er al een paar moorden geweest, in zijn dorp. Alleen
de Rooie, dat was nog een vent. Ze zouden allemaal hetzelfde zeggen,
zijn kameraden, als ze hem kenden, dat wist hij zeker. En als die eens
in Pruisen was, zou ie nog wat anders maken.
In Pruisen was 't ja gans anders . . .
Met zijn komst in Pruisen was voor Jan weer een heel nieuw leven
begonnen.
Werk zoeken betekende voor hem slechts een van de twee: zich verhuren als knecht of op dagloon gaan op een boerderij.
Maar dit laatste ging niet, als men van huis weg was. Terwijl zelfs de
gedachte aan een andere mogelijkheid niet in hem opkwam, ging hij
daarom op de eerste de beste boerderij vragen, of ze een knecht nodig
hadden. Veel vergeefse moeite hoefde hij niet te doen. Er was zoals gewoonlijk gebrek aan arbeidskrachten. Zijn fors-slanke jongensgestalte
beviel de boeren wel, evenals zijn vrijmoedigheid in houding en spreken, al verstonden ze niet alles, wijl hij zich nog alleen kon bedienen
van zijn dorpsdialect.
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Gauw had hij een dienst gevonden, en nog wel een tegen meer huur
dan de beste boeren van zijn dorp aan veel oudere knechts betaalden.
De volgende dag ging hij al mee aan 't werk. Hij pakte dadelijk goed
aan. En de boer, die een tijdje naar hem bleef kijken, meende wel, dat
ie een 'duchtige' kleine knecht had gekregen.
Toch bracht Jan de eerste paar dagen door met een gevoel van vreemdheid in zijn borst. Zo iets, dat hij zelf niet kon noemen, en waarvan hij
ook niet precies kon zeggen hóe 't was. Alsof hem iets hinderde, iets
op hem drukte, 't Rechte plezier had hij niet. Al werkte hij ijverig en
hield hij zich goed voor 't oog, content was hij niet. En de gedachte
dook in hem op, dat 't in zijn dorp toch heel wat beter was en dat hij
zich in Pruisen wel nooit zou gewennen. De 'spraak' was er zo anders,
alles was er even vreemd. De jongens uit zijn geboortedorp, die zich in
dezelfde plaats ook verhuurd hadden, waren heel veranderd. Hij meende, dat hij wel nooit al die mensen om hem heen zou leren kennen.
Dan was 't hem of hij het land had, dat hij was weggegaan. En er waren ogenblikken, dat hij stil, in gedachten, tussen de luidruchtigende
knechts en meiden zijn werk deed.
Een gevoel lag er in zijn borst, alsof alles wat voorbij was, heerlijk
schoon was geweest, terwijl het leven in Pruisen voor hem niets moois
kon bevatten. Zijn denken gleed terug over de vervlogen dagen en
plaatste alle voorvallen vóór hem, zó, dat hij in alles iets buitengewoon
aangenaams zag. Zodat hij er weer naar verlangde, terwijl 't zeker was,
dat hij aan al dat plezier niet meer hoefde te denken. In Pruisen zou zo
iets wel niet kunnen. Dat was de smart, die in zulke ogenblikken in
hem opleefde. De hei met de schapen, Mien, Marie en Van der Poorten
en het gebeuren in 't dorp zag hij bijzonder mooi, nu hij ver weg was.
Of hij naar huis verlangde? Als hij 't goed naging, kon hij ook niet
precies zeggen, dat hij terug zou willen. Vooral bij zijn moeder toefde
zijn herinnerend denken lang, maar als hij 't over thuis had, kwam er
verandering in zijn gevoel. Bij Van der Poorten zou hij ook wel weer
hebben willen zijn, maar zijn vader, en dat van die eieren.
Dan schudde hij dat prakkezeren van zich af. En luisterde naar 't gepraat van de knechts en de meiden, lachte met hen mee en gooide een
paar woorden tussen hun over en weer geroep.
Aan teruggaan was niet te denken, en iedere dag gevoelde hij zich beter thuis in zijn nieuwe kring. Zonder dat hij 't zelf wist, schikte hij
zich gemakkelijk naar 't vreemde.
Later zag hij dikwijls, dat jongens van die jaren, die voor 't eerst in
Pruisen kwamen, erg onbeholpen en verlegen deden.
De anderen plaagden hen en hielden hen voor de gek. In de eerste
dagen kwamen zij wijd te kort.
's Middags aan tafel ging het:
'Der is aber nog niks gewend. Der muss zijn maag niet bederven.'
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'Nein, nein, zachtjes aan mit ihm, dann bricht 't hjntje nicht.'
'De Kartoffelen moesten er eerst aus.'
Lachend schoven ze hem dan de overschotjes toe. En ofschoon de
kwaadheid wel opborrelde in zijn borst, durfde zo'n jongen niet tegen
het gespot in te gaan. Hij wilde zich groothouden en iets zeggen, dat
goed te pas kwam, maar dat mislukte in 't begin telkens. Hij kon de
woorden niet vinden, en bracht er met hoogrood gezicht hakkelend iets
uit, dat alleen een daverend gelach tengevolge had. Met een hongerige
buik ging hij van tafel. En zijn links-doen bleef het voorwerp van aller
spotlust, totdat het nieuwtje er af was en de jongen zich gewend had.
Zó was het hém nooit gegaan.
Hij was dadelijk als een goede kameraad beschouwd, die zijn woord
wist te doen en flink met de anderen meedeed. Hun uitdrukkingen en
vloeken nam hij gemakkelijk over, en bediende er zich onmiddellijk
van, alsof hij nooit anders had gesproken. Hij deed 't, zonder dat hij 't
zelf merkte.
Hij schold met de anderen op de boer, het werk en de kost, en riep de
meiden dubbelzinnige gekheden toe, die hij had afgehoord. Zijn vrijheid in zijn spreken werd met behaaglijk gelach beantwoord, want ze
vonden hem een knappe jongen en lang geen droge piet.
Holland was voor hem zijn dorp.
En hij zwetste hooguit, dat 't in Pruisen gans anders was, in Holland
was niks. Geen boeren en geen penningen, en geen joeks. Niks, gaar
niks. Wat sol het. Arbeiden voor droog brood, allemaal dumme Holländer. Geen kerels. Durven niks.
En akkers met hier en daar een spier rog, magere paardjes, die van armoe haast in de kar neervielen, als er een kruiwagensvracht op lag.
Hij wilde in Holland niet meer zijn. Je mocht daar niks doen of zeggen, of 't was schande en werd aan de pastoor oververteld.
In Pruisen was het besser.
's Zondags ging hij met de knechts naar de herbergen, en 't was zijn
glorie, als hij laat thuis kwam en veel had gedronken.
Hij kon meedoen, was een kerel en allemans vriend. Hij was altijd
klaar met een antwoord. De meiden prezen: die zeiden ze niets voor
niets.
't Was er hard werken, van vroeg tot laat, veel harder dan de boeren
in zijn dorp deden. Vooral in zaai- en oogsttijd was het aanpakken. En
als het niet vlug genoeg ging, regende het standjes. Een paar knechts
kregen daarover op een keer woorden met de boer. En zij verdammden
't nog langer voor een paar penningen te werken. Zouden naar de
stad gaan, werk zoeken aan grote bouwen, daar waren marken te verdienen en zouden ze weten, dat ze leefden, joeks genoeg.
Jan was dadelijk vol vuur. Ging zeker met hen mee. Hij maakte zich
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zelf opgewonden door de kwaadheid-doening in zijn woorden. Was
meinden die bauer wel, zij lieten zich aber niks gevallen, gaar niks,
konden overal arbeiden en marken zat verdienen.
Zij vertrokken. De kleren in een roodgestreepte kussensloop, die toegebonden was met een touw, waardoor een plooien-pluim, naar boven
verwijdend, omhoog stak. Het touw over de linkerschouder en onder
de rechterarm door, aan een hoek van de sloop vastgeknoopt. Een paar
klompen bengelden daameven op de rug.
In de voormiddag al gingen zij bij de boer weg, de herbergen rond om
er goedendag te zeggen. Veel werd er gedronken, schnapps en bier.
Kennissen moesten mee, werden getrakteerd en trakteerden op hun
beurt. Onder druk gelawaai en zwetsend gepraat over de stad en marken verdienen. Dat zou wat anders zijn dan zich bij de boeren kapot
te werken. Een paar dagen namen zij 't er zich van, en dan zouden ze
aanvangen met arbeiden. De boeren konden hun niks meer nutzen. Zij
gingen ab. Gans egaal.
Zo moesten ze allemaal doen.
Met hun vrienden rumoerden zij van de ene plaats naar de andere.
Gingen met hen eten en waren de voorwerpen van ieders belangstelling, 't Goedendag zeggen duurde overal lang. Onder een langdurig
schudden van de handen en druk gepraat, afgewisseld met luidruchtigend uitgeroep, wensten zij het beste. Als zij weer kwamen, zouden ze
aankomen, en wie in de stad kwam, moest hen opzoeken.
Adjuus! Adjuus!
Ze kwamen overal terecht, de wereld was ja so grosz!
Dan ging het weer verder met de hele troep. De vrienden zouden hen
uitgeleide doen naar het station.
O God, waar mag mijn minnaar wezen,
O God, waar mag mijn minnaar zijn.
Hij is gaan varen, zo ver van hier.
En met een ander meisje vindt hij zijn pleizier.
De woorden sleepten lang op de eentonig melancholieke melodie, en
de twee laatste regels werden vooral herhaaldelijk uitgegalmd, de klanken gerekt zover als de adem het toeliet.
Maar het was nog tijd. Eerst hier nog een glas bier, en daar nog een.
En de meid goedendag zeggen.
Met de arm om haar hals en het gezicht tegen haar wang stonden ze
te vrijen. Ze hadden haar toch zo lieb.
'Als du fort bist, liebst du mich nicht mehr,' snikte zij.
'Immer lieb ich dich, liebes Mariechen, immer. Waar ik geh of waar ik
steh, ik denk immer an dich . . . '
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Ze zouden dikwijls komen en dadelijk schrijven, gans sicher.
Eindelijk werd het tijd om naar het station te gaan.
De wachtkamer was vol van hun gelawaai. Onder heftig verzekeringsgebaar van de armen redeneerden zij met de vrienden, die hen wegbrachten. Alles werd nog eens opgehaald, wat ze samen gedaan hadden. Bedronken maakten zij van ieder gebeuren een feit van gewicht,
dat zij nooit vergeten zouden. Een vloed van telkens herhaalde woorden omgolfde hen, de klanken liepen in elkaar tot een verwarde massa. Totdat de trein aan 't perron stond.
Handen schudden, adjuus, adjuus, instappen, met veel kabaal strompelend de treeplank op. Verdammt. . . laat 'm maar abfahren! Auf Wiederseen! — Uit de geopende portieren hangend riepen zij nog de achterblijvenden toe, zwaaiend met de hoeden, zodat de conducteur na
zijn 'vorsieht' een veel krachtiger waarschuwing nodig had, eer hij de
deuren met een harde slag kon dichtklappen.
Jan leefde in een dubbele roes. Hij lawaaide nog boven de anderen uit.
Zij gingen naar de stad. Dat was ja gans anders.
En toen de trein al een eind weg was, sleepte nog hun soldatenlied tot
de vrienden aan, die bedronken-aandoenlijk elkander klagend verzekerden, dat 't toch duchtige kerels waren, die konden meedoen, en dat
't nu niet veel meer zou zijn:
Ich hab so oft bei dir gesesse,
Ja, so mancher halbe Nacht,
Hab oft den süszen Schlaf vergesse
Und in Liebe durchgebracht. . .
So leb denn wohl, ihr Düsseldorfer Mädchen,
So leb denn wohl, ihr Liebchen al.
Wir ziehen in ein anderes Städtchen
Und fangen nun neue Liebschaft a n . . .
Bij een aannemer van een huizenblok vonden zij gauw werk. Ze moesten zand kruien.
't Was hard aanpakken. Maar daar gaf Jan niets om. Met zijn jongsterke lichaam kon hij 't best tegen de vermoeienissen uithouden, 't
Nieuwe lokte hem aan. En met al de vurigheid van zijn gemoed wierp
hij zich op de arbeid en de genoegens, die de verandering hem aanbood. Met volle teugen dronk hij van 't nooit gedroomde genot. Zijn
hele omgeving was een verrassing voor hem, en onthulde hem dagelijks
nieuwe begeerlijkheden, die hem toelachten met de mooiste verlokking,
't Was zijn trots, met zijn lenig lijfsbeweeg de kruiwagentjes te rollen
over de loopplank. Hij stond zijn man in 't werk.
Hoe meer uren hij maakte, hoe meer hij verdiende. En nog nooit in zijn
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leven had hij ineens zoveel geld in handen gehad, als toen hij 's zaterdags van de eerste week werd uitbetaald, zelfs toen het kostgeld er af
was. Wat een grof geld verdiende hij toch! Aan zo iets was in Holland
nog geen denken. Het kwam hem voor, dat hij nu wel het schoonste
gevonden had.
Zeker zou hij dat niet allemaal opmaken. Er wat van bewaren en nog
wat meer afgeven, niet ter wille van vader, al had die nog zo'n mooie
praatjes geschreven, maar om moeder. In zijn dorp zouden ze staan te
kijken, als ze hoorden, hoe hij 't hier had.
Zeker vijftig man werkten aan de bouw. 't Was allemaal even 'groszartig'. Zo'n huizen werden in Holland niet gezet. Ook zijn nieuwe werkkameraden stonden hem goed aan.
Hun vlotte gesprekken dronk hij met gulzigheid in. Als hij vroeger
van vrijen hoorde, had hij altijd gedacht, dat er twee samen gingen
trouwen. Op de boerderij had hij al beter gehoord, maar nu kwam hij
er eerst heel goed achter, wat het was.
Met zijn hele gezicht moest hij luisteren, als zijn kameraden het over
meiden hadden. En hij deed gauw druk mee.
Dat waren nog kerels en meiden hier, verdammt. Die durfden en draaiden er geen doekjes om. Ze zeiden 't zo maar. Joeks genoeg, hoor. En
wat er veel mooie meiden waren, ook zo heel anders gekleed dan hij ze
vroeger had gezien. Ze stonden niks beschaamd te kijken, durfden over
alles praten en konden lol maken. Maar ze waren toch deftig.
Je hoefde ze maar te zien lopen. De mooie rokjes hingen hun slanksmal om de benen. De taille was zo dun, dat je ze omspannen kon.
En de borst rondde door het korset bekorend ver vooruit. De haren
krulden sjiek over de ogen. De opgehouden rok liet nog een stukje van
't been zien en de mooie kleine schoentjes.
Dat was wat anders dan boerenmeiden.
Er waren veel dienstmeisjes bij. Ook, die uit Holland kwamen.
De begeerte om volop mee te doen met zijn nieuwe kameraden, laaide
al sterker op in zijn borst. En zijn gloeiende blikken gleden over de
meidengestalten, als ze met zijn medearbeiders stonden te praten over
hetzelfde, waar 't altijd over ging, en giechelden over de dubbelzinnigheden, terwijl hun ogen verlokkend flikkerden. Dan deden zijn gedachten, wat hij wilde, totdat het bloed hem bonsde in zijn kop en hij zich
nauwelijks meer kon inhouden.
Doordat hij zo plotseling in dit leven gestort was, overstelpte het hem
met een zinsbedwelming, en de roes hield hem vast. Hij gaf er zich
geheel aan over, zonder aan een verzet te denken. Met zijn kameraden
ging hij uit, en leerde nu pas saufen. Hij trakteerde vlot, lolde mee en
hielp trouw om ook drank op 't werk te krijgen.
Bij iedere gelegenheid waren er volksbals, in de zomer van 's avonds
tot de morgen aanschemerde, in de winter tot drie, vier uur 's nachts.
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Gauw genoeg was hij een gezocht danser. De meiden noemden hem
een schneidiger Kerl, en zijn dansen was vol hartstocht, die hun prikkelde en hun zich geheel aan hem deed overgeven. Het licht, de muziek, de
drank, de meisjes, die opgewonden waren en zich nauwelijks konden
bedwingen, en wier brandende blikken gloeiden in de zijne, dat alles
bekoorde en betoverde hem. De fijne walsmelodieën golfden door zijn
hoofd, dat de slagen bonsden in zijn slapen en zijn borst hijgde. Geheel zijn denken loste zich op in 't genot, dat hem toestroomde, en met
al de wilde kracht van zijn pas ten volle ontwaakte jongenshartstocht
gaf hij er zich aan over.
Van 't ene bal tot het andere leefde hij in brandend verlangen. En
dansgelegenheden waren er genoeg.
De vrijheid in de omgang tussen jongens en meisjes, in zijn geboortedorp ongewoon, maakte hem dol.
Als het dansen een paar uur aan de gang en het vurige gemoed verhit
was door de drank, de muziek en vooral het ritmisch rondgewiegel,
dan zaten de meisjes op de knieën van de jongens. De monden kleefden
op elkander in hete zoenen, en de lijven sidderden van onbedwingbare
begeerte tegen elkaar. Nog woester hartstochttonelen volgden daarop.
't Waren nachten van één roes. De muziek ruiste al bedwelmender
voort, en de paren deinden door de zaal, verhit, de lichamen zonder
verdere weerstand in zichzelf vergeten overleverend aan de reuzenmacht, die hen geheel in bezit genomen had en hen als willoze werktuigen dreef naar de volle bevrediging, als wrakgeslagenen door de
branding van hun lusten.
Dat was het einde van het ene feest en de begeerte naar het andere.
Zo stormde Jan zijn eerste leven in de stad door.
Maar hoe hard hij in de week ook werkte, al langer hoe minder kon
hij afgeven aan 'den aide'.
Hij moest zijn kostgeld betalen. Wüde daarbij altijd goed gekleed zijn.
Daar maakte hij werk van, 't was zijn eerste zorg. Behalve dat de meisjes het graag zagen, was het een aangeboren neiging, die hem er toe
aanspoorde, 's zondags de arbeider thuis te laten. Die neiging kwam
vooral tot ontwikkeling in de stad, waar iedereen heel anders gekleed
ging dan in 't boerendorp, waar hij eerst was geweest, al was 't daar
ook al heel anders dan in Holland.
't Was hem dadelijk opgevallen en had hem ook onmiddellijk voor
Pruisen ingenomen, dat het er veel 'deftiger' was dan in Holland. Zoals
de knechts en de meiden er zich kleedden, had hij zelfs de zoons en
dochters van de beste boeren in zijn dorp nooit gezien. Ook de café's
waren er veel groter en veel mooier. De herbergen in zijn dorp waren meest kleine, lage kamertjes, vele nog met stenen vloer, en in een
ogenblik vol stinkende rook.
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En 't verschil was al te groot met wat hij in de stad zag. 't Was al
heel iets, als in Holland gedanst werd gedurende de kermisdagen in
een tent. Daar werd over geroepen. Gewoonlijk gebeurde het maar in
de kleine gelagkamertjes, op de muziek van een harmonica. Hij had
het zelfs al gezien op een schuur.
En het stond bij hem vast, dat de deftigste lui in Holland geen prachtiger balzalen en fijner muziek hadden dan zij in Pruisen. Zo'n orgels
als daarin stonden en zulk een rijkdom als daarin blonk! Hij voelde zich
daar in een andere wereld. En 't streelde hem, dat hij het voorrecht
kon genieten op zulke plaatsen te komen en daar heel thuis te zijn. Zo
iets konden die halzen in Holland zich niet eens dromen.
Zijn uitgaan vorderde dan ook het meest van zijn verdienst. Bovendien was het zijn genoegen een royale kameraad te zijn. Die lof kon
hij niet missen. Hij had er behoefte aan geprezen te worden, zowel als
aan kameraden, bij wie hij zich geheel kon aansluiten en die voor hem
handelden, zodat hij maar alleen hoefde mee te doen.
Toen kon hij er niet meer toe komen dikwijls naar huis te gaan. Gezanik kon hij niet aanhoren, vooral niet van zijn vader. De afkeer van de
kleine jongen, die woedend was over de iedere dag toegebrachte slagen en ineenkromp van angst voor de hardheid, waarmee hij zich aanhoudend behandeld zag, was volgroeid tot een stille haat tegen de
man, die vriendelijk was gaan doen om een deel van zijn verdienst te
krijgen. Zijn moeder kreeg er toch niets van, dat wist hij heel goed.
En de ouwe was 't nooit genoeg. Hij was in huis even goed een bullebak, die niets anders kon dan verwijten en opspelen.
Een paar woorden van zijn kameraden waren dan ook voldoende om
Jan geheel gerust te stellen. Was hij gek? Wat van zijn verdienst afgeven, waarvoor hij zo hard moest arbeiden? Hij had immers zelf dikwijls
verteld, dat ze in Holland niet werken kónden. Wat ze daar deden, kón
geen arbeiden genoemd worden. Alleen in zaai- en hooitijd was 't wat
druk. Overigens wat neven 't paard sjokken en wat prutsen op de stal
en op de akkers. Werk voor vrouwen en kinderen. Daarbij de halve tijd
zondag, of kermis, of markt. Met kartoffelen konden die 't best doen.
In Pruisen ging 't zo niet. Werken als paarden, 't Was hun te dom,
nog wat af te geven van de verdienst.
Alleen een klaagbrief van zijn moeder kwam Jan nu en dan hinderen.
Hij zag dan haar goedig beschreid gelaat vóór zich, en hoorde haar
wenerige stem uit de letterbeving en de uitgevloeide inkt in afgedruppelde tranen. En iets als een spijtgevoel stak hem pijnend in de
borst. Zijn denken liefkoosde prijzend de ongelukkige vrouw, die altijd
zo goed voor hem was geweest. Wat had zijn moeder een verdriet in
het leven met zo'n vent. Voor haar was er niets meer dan leed en zorg.
Ze kon nooit iets goed doen. Werd nog slechter behandeld dan een
hond.
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Dan werd hij woedend op zijn vader, zodat hij naar adem hijgde, en
een paar hete tranen persten uit zijn ogen van medehjden met zijn
moeder. En hij maakte het voornemen eens gauw naar zijn dorp te
gaan. Eerst goed wat over te sparen om er zijn moeder wat voor te
kopen, een nieuw kleed en een nieuwe muts.
Misschien ook de ouwe maar wat te geven, als moeder er erg op stond.
Hij kon dan wel eens een zondag of wat vroeg naar huis gaan. Dat
scheelde dadelijk veel. Helemaal thuis blijven was niet eens nodig. Dat
kon moeilijk, omdat zijn kameraden hem niet met rust zouden laten,
voordat hij meeging. En nog veel minder zou zijn meisje dat willen.
Zeker ging ze dan wel met een ander, 't Was eigenlijk vervelend, dat 't
bij zijn huis zo was, voor zijn moeder, en voor hem net zo erg. Eerst
ransel iedere dag, en nu dat gezanik altijd om geld. Want dat kwam
niet van zijn moeder, maar van de ouwe, dat begreep hij best. Dat hij
nu nóg niet vrij was, niet kon doen wat hij wilde, of er werd thuis
herrie over gemaaktI Zijn werk-kameraden en de dienstmeiden hoefden
thuis ook niets af te geven, gingen nu en dan hun ouders opzoeken en
hadden al dat gemier aan hun kop niet nodig. Dan was 't nog een plezier eens naar huis te gaan, voor allemaal. Voor hém alleen lange gezichten en gekijf van de ouwe, en klagen en schreien van moeder.
Zulk gedenk vergemelijkte de zachte stemming van de voornemens tot
verbittering.
En als de eerste drank over zijn lippen was in het joelende gezelschap
van jongens en meisjes en de hartstocht opnevelde naar zijn hoofd; of
als de eerste tonen van de muziek hem bedwelmend omruisten, terwijl
hij zijn meisje vast tegen zich aandrukte, de gloed zag in haar halfgesloten ogen en de hete adem voelde uit haar even-open mond, vervaagden snel en voor goed al zijn plannen. Zelfs geen flitsende gedachte kwam er hem nog aan herinneren, vóór deze roes weer wat aftrok.
Dan had het verlopen van enige dagen onder de hand zijn verzachtende
invloed doen gelden. Och, 't zou ook wel zo erg niet zijn. Als hij er nu
over dacht, was het toch gek van hem geweest, dat zich zo aan te
trekken. Alles zou wel terecht komen. Moeder moest ook maar eens
van zich afspreken. Hij kon er toch ook niets aan veranderen, dat de
ouwe zo'n bullebak was. Die moest met hém niet te doen hebben . . .
Dan schudde hij al dat vervelend gedenk van zich af.
Dikwijls verwisselden zij van werk. Jan deed altijd mee, als zijn kameraden over iets ontevreden waren. En door de nood gedwongen, moesten zij 't ook weleens doen met minder verdienst. Dat hielden zij echter niet lang uit. Verdammt ja, voor niks arbeiden? Zij aber nicht. Genoeg te verdienen, de arbeiders werden overal gezocht. Voor zwei mark
de dag dankten ze.
'Wat, daar kriegt men heute zu tage nog kein Mädchen mehr für mit!'
En niks lieten ze zich gevallen, gar niks. Sollst weiser sein!
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Toen kwam de lotingsdag.
Jan moest maar niet overkomen, schreef Hansen. De burgemeester zou
wel voor hem loten.
'Dat is maar een zuipdag,' zei hij tegen Floor. 'Ik heb al verdriet genoeg
van hem gehad. Ik wil hem nu niet in huis hebben, ziet ge, en daarmee is het uit! Dat die opmaker maar in Pruisen blijft, die zuiplap,
die schelm! Als hij mij kan missen, ik hem ook, dat verzeker ik hem!'
Maar 's avonds van tevoren was hij er.
Toen hij de brief gelezen had, spotlachte hij tegen zijn werk-kameraden:
'Die aide soll mich gerne hier halde! Aber ik ga zelf. Daar moet ik van
profiteren. Saufen, kerel! Ik zal die Holländer eens wat laten leren. Die
sollen eens wat zien!'
's Morgens al vroeg trokken alle lotelingen uit het dorp in een troep
naar het een eind afgelegen stadje, waar de loting gebeurde. Slungelig
zwaaiend herrieden zij de weg over, de ene herberg in, de andere uit.
Onder groot lawaai sterke drank inzwelgend en in de café's vrijpostig
dringend in de keuken en alle vertrekken. Waar ze konden, haalden zij
worsten weg van de zolder en beten er buiten onder schuddend gelach
van opstijgende roes grote stukken af, elkaar de brokken uit de kauwende monden trekkend.
Een ging er voorop, zwaaiend met een van de muur gerukte reclameplaat als vlag. Slaan op een oude gieter vergezelde het uitlallen van enkele onthouden en telkens herhaalde regels uit soldatenliedjes.
Om een voorbijganger onderweg hosten zij heen in een kring, hem
toeschreeuwend, dat hij 'traktiere' moest.
We gaan naar Atjeh toe,
We zijn ons leven moe!
Allemaal naar de piotten, potverdikke, vivat de piot!
Dan ging 't weer vooruit.
Hoog uit boven allen schreeuwde Jan:
'O Strassburg, O Strassburg, du wunderschöne stad. Daar inne ligt begraven zo mannige soldaat!'
'Geen Pruisisch hier, sakkerju!' dreigde het hem tegen.
'Allemaal piot en dan trekken we tegen de moffen op!'
'Wenn der Pruis maar wil, dan heeft hij gans Holland 's morgens vóór
zeven uur al te pakken!' schamperde Jan terug.
'Zeven uur!' daverlachte het op. 'De beste Pruis heeft nog een paard
gestolen!'
'De Holländer moet daar gaan arbeiden!'
'Die gestolen hebben; ja, en die hier weggejaagd zijn!'
Ruzie dreigde plotseling fel aan.
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Maar de Rooie van de wethouder kwam met hoge 2tem tu22enbeide.
'Allee, jongen2, niet vechten! Allemaal piotten. Jan ook. Die het tegen
Jan heeft, heeft het tegen mij. Vivat de kleine piot!'
Vivat de kleine piot! lawaaide het geroep omhoog.
Ze vree2den de bonkige kracht van de 'Rooie'. Voor zijn grofknokerig
2pierlichaam, de brede romp met de zware beukerige armen, waarop
met korte, dikke hak de geweldige kop 2tond ingeplant. De grove trekken in zijn gezicht konden vre2elijk 2pannen van woede. Ze wi2ten ook
zijn niet2-ontziende geweld2terkte, ak die eenmaal lo2gebroken wa2.
Voor de dreiging van zijn harde blikken werden zij 2til en deden zonder
verzet wat hij wou. Zijn loerogen lagen onder een overbrauwing van
dikke, bor2telige haren. Tot bijna op de grove bovenlijn van de ka2holten hingen de dicht ineenbo22ende ro22e kruUen.
We gaan naar Atjeh toe,
We zijn on2 leven moe!
lalde de troep verder. De Rooie bleef bij Jan.
'Voor een ander had ik dat niet gedaan. Jan, maar voor jou wel. Ik
heb altijd veel voor jou over gehad, kerel.'
'Ik voor jou ook, ik voor jou ook, dat zeg ik je gan2 2icher!'
'Niet zoveel ak ik voor jou. Maar dat geeft ook nik2. En weet ge
waarom?'
Knipogend, en terwijl een grijnzend lachen om zijn brede tanden-rij
trok, keek de Rooie Jan aan.
'We zijn altijd goeie kameraden gewee2t.'
'Verdomde 2tommerik! Marie van der Poorten, daar ga ik lekker mee
naar bed, 2akkerju kerel! Die ouwe hebben we fijn verneukt! En gij
moe2t eieren 2telen, hè, voor haar, en dan (opnieuw knipogend), met
Mien de hei op!'
'Ja, Mien is een lekkere meid. Daar heb ik fijn mee gevrijd,' blufte Jan.
'Maar nou blijft ge van haar af, hoor! Ik moet haar hebben en anders
bent ge mijn kameraad niet meer. Ze wil nog niet, maar ik zal haar
wel klaar krijgen! Ze moet eraan! Ik maak haar zó gek dat zij er mij
om na komt lopen, net als haar moeder,' zwetste de 'Rooie' met grofcyni2ch grijnsgelach.
'Wilt ge dan met Mien trouwen?'
'Trouwen? Bent ge belazerd, vent? Trouwen? Ik? Verdomme, nee, dat
kan ik altijd nog wel doen. Maar gij blijft er weg, hoor!'
Dreigend loerden zijn blikken Jan aan.
'In Prui2en kan ik er zat krijgen, aan elke vinger een ak ik wil! Verdammt kerel, elke zondag bal 's nachts bis vier, vijf uhr en dan mit de
meid alleen!'
'Gij bent nog eens een flinke vent. Jan. Anders dan die sufferds hier.
Die hebben wel een groot lawaai, maar met een meid durven ze niks.
Zeg, als ge niet meer bij Van der Poorten komt, hou ik je de ganse dag
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vrij. Ge hoeft geen cent te betalen. Ik betaal alles/ vleide hij.
Jan zou er niet meer komen, hij beloofde het gans sicher. Ze waren
altijd zulke goeie vrienden geweest. En dat zouden ze blijven.
Jan lootte zich vrij, maar de Rooie trok een laag nummer. Hij moest
soldaat worden.
Met hun tweeën zwaaiden zij de herbergen af, de hele dag door. De
nummers tegen de hoed gebonden met een rood lint. De Rooie trakteerde Jan overal, dwong hem tot aldoor bier drinken, 't Ene glas was nog
niet leeg, of het andere moest weer gehaald worden. Hij zelf dronk veel
minder, maar maakte zoveel herrie van 'uitdrinken', dat Jan het niet
merkte. Dronken waggelde die naast hem voort, en verviel in een aanhoudend gezeur, dat ze zo'n goeie kameraden waren.
Toen lalden zij een café binnen, waar alle lotelingen van hun dorp bijeen waren. Een luid gejuich rumoerde omhoog bij hun binnenkomen.
'Vivat de kleine piot, lang zal hij leven!'
De Rooie greep Jan de hoed van de kop en zette hem zijn eigen op, die
hem diep over de oren zakte. Die van Jan stond hem zelf hoog boven
op de rode haren.
In een wild gehos stampten allen nu de kamer rond:
We gaan naarAtjeh toe,
We zijn ons leven moe!
'Jan moet piot worden. Dan trekken we tegen de moffen op!' schreeuwden ze.
'Jan is zelf een Mof!' schamperde de Rooie. 'Al wie eieren gestolen
heeft, moet naar Pruisen! Elke zondag bal!' bootste hij na.
Gelach daverde hard op.
In de mening, dat de Rooie nu op hun hand was, begonnen ze weer te
spotten en Jan te plagen. Vooral die 's morgens het ergst waren geweest, drongen dreigend op hem aan en hunkerden naar ruzie. Een
stond er te tandenknarsen van ziedende woede, en omkrampte met
zijn hand een groot geopend zakmes. Emeer steken zou ie Jan, aan de
grond vast! Tot riemen snij en, de mof! Hierr! loeide hij. Niet wetend,
hoe hij 't er mee had, stond Jan sufferig in de troep. Wankelde nu naar
deze, dan naar die kant door het tartend stoten.
Toen bonkerde de Rooie zijn vuist zwaar op de tafel neer. Ze zouden
Jan met rust laten. Jan was een flinke vent. Wie wat tegen Jan had,
moest het maar zeggen. Die kon met hém klaar komen. Man voor man,
of ook allemaal gelijk, als ze wilden.
Nee, niemand had iets tegen Jan. Ze gingen allemaal met hem klinken. Jan was een royale kerel. Ze hadden hem altijd goed kurmen lijen.
Vivat Jan!
De Rooie greep Jan onder de arm en sleepte hem mee naar buiten. Met
scharrelende wankelpassen liep Jan naast hem voort en zeurde met
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half-huilerige hikstem, dat zij altijd goeie kameraden zouden blijven,
altijd. Niet, dat hij bang was, hij had er in Pruisen wel ooit anders
voorgestaan, alleen tegen allemaal, gans sicher, maar 't was toch 'rejaal' van de Rooie, dat die partij voor hem getrokken had. Zij met hun
beiden, zij waren kerels, die anderen waren 'onneuzel mennekes', die
niks anders konden dan een grote mond maken. Ze zouden elkaar nou
niet meer verlaten. Ook samen gaan dienen. Jan ging mee naar 'het
volk', dat deed hij, gans sicher.
'Sakkerju, kerel,' zwetste de Rooie. 'Wat een leventje als ik soldaat
ben! Alle dagen lol! Ziet ge, in de stad is dat heel anders dan op een
dorp. De meiden komen u daar nalopen en geven nog geld toe! Het
ergste is dat de ouwe niet wil hebben dat ik ga dienen. Maar het kan
me niet verdommen, ik ga toch. Ik wil plezier hebben van mijn jonge
leven!'
Jan hield vol, dat hij mee ging. Hij tekende en dan dienden ze samen.
Als rempla^ant kon hij een mooie cent verdienen. Dan zouden ze
'joeks' hebben.
'Ik weet wat. Jan. Ik heb alles voor jou over, dat weet ge wel.'
'En ik voor jou, dat is gans sicher.'
'Als het er op aankomt, hebt ge niks dan een grote mond.'
'Dat is gelogen, sage ich dich! Alles wil ik voor u doen. Verdammt als
het niet waar is! Zeg maar op!'
'Praatjes, Jan, anders niks. Maar ik voor jou wel. Mijn ouwe wil tweehonderd en vijftig gulden geven voor een nummerverwisselaar. Die
wou ik zelf verdienen, maar gij bent ook een arme duvel. Ik ga veel
liever zelf naar het soldatenvolk, maar om jou een plezier te doen, zal
ik jou honderd en vijftig laten verdienen. Dan ruilen we de nummers.
Als ge nou wat voor mij overhebt, dan zegt ge ja!'
'Verdomme, ja, ik doe het, voor jouw plezier! Daar, is dat niet schön?
Is dat niet schön?'
Toen ruilden zij de nummers en spraken af, dat Jan soldaat zou gaan
worden in plaats van de Rooie. Jan zou niet meer terugtrekken. Verdammt als hij het deed!
De hele troep lotelingen op één na, die onderweg een messteek in de
rug had gekregen en in een café te bed was gebracht, zakte dronkenlawaaiend af naar het dorp. En ging daar nog de herbergen rond. Die
een dienstplichtig nummer getrokken hadden, maakten het grootste kabaal. Lallend zwaaiden zij pet of hoed omhoog, waarvoor met een
rood lintje het papiertje gebonden was. Oudere en jongere dorpsgenoten spraken hén 't eerst aan. Die al soldaat geweest waren, zwetsten,
dat 'dienen' de mooiste tijd van het leven was, zij zouden 't nóg wel
eens willen doen. Daarvoor werden ze dan getrakteerd. En ze begonnen
te vertellen van de sergeant en de korporaal.
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'Morgenvroeg wil ik de beteuterde gezichten niet zien. Dan is het bij
hen over, geloof dat maar,' zei er een.
'Alstublieft,' stemde een ander in, 'dan zitten ze ermee te kijken. Maar
op de dag van loten is het altijd zo.'
Toen volgde het verhaal van hun oplevende herinneringen van hun
eigen lotingsdag. Hoe zij 'gezopen' hadden, en wat voor streken zij
hadden uitgehaald. Kom, kom, loten gebeurde maar eens in 't leven!
De Rooie bracht Jan naar huis. Duwde zijn dronken-zakkerig lijf naar
binnen onder het schreeuwen van 'Vivat de kleine piotl'
Jan hummelde nog even na, stond wezenloos lachend te suffen. ' V i . . .
hhk . . . viva . . . hhk . . . a t . . /
Zijn ogen stonden zeurig in zijn kop.
'Goei.. .hhk . . . goeie kameraden . . . hhk . . . gans sicher . . . '
Toen viel hij op een stoel neer, met een logge plof. De armen slap langs
het lijf en de kin op de borst. Enige klanken murmelden op tussen
zijn lippen door. Daarna woelden zware ademsnorkingen omhoog.
'Hei, Jan! Jan! Verdomme, niet gaan slapen, vent! We moeten er nog
uit!' schreeuwde de Rooie en schudde het machteloze lijf heen en weer.
Een dof bromgeluid alleen leefde even in het ineengezakte lijf. En Jan
roeste zich verder uit.
Terwijl Floortje met hem stond te trekken, riep de Rooie Hansen mee
naar buiten. En vertelde hem hun afspraak van nummerverwisseling.
Hansen was er mee in, maar hij moest de honderdvijftig gulden hebben. Jan zou er bij zijn vertrek vijfentwintig extra krijgen. Als hij die
op had, dan zou Hansen hem wel sturen. Maar Jan mocht dat niet
weten, vóór hij later om geld vroeg. Als hij zomaar voor het aanpakken
had, dan draaide hij d'r alles door, dat had Hansen al dikwijls ondervonden. Jan moest wat kort gehouden worden, anders kwam er niets
van hem terecht. De Rooie zou datzelf ook wel weten. Jan kende geen
waarde van geld, hij maakte op wat hij had, tot de laatste cent toe. Dat
was zijn ongeluk. Zo ging het ook in Pruisen met hem. 't Zou goed
voor hem zijn, dat hij soldaat werd. Bij 'het volk' wisten ze d'r wel raad
mee. Dan zou hij leren, waar hij moest gaan staan. D'r was niks beter
dan 'dienen'.
Daags daarna zouden ze nog weleens alles goed afspreken. Maar niemand er iets van zeggen. Floor en Jan ook niet.

11

Een lome zondagmiddag-stilte hing zeurig in en om de kazerne. Als
een verveling van leegte en eenzaamheid en doodse zwijging na gewoon geroezemoes van drukte en omrumoerend geroep en getetter en
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af- en aanlopen. Een enkele wegstervende stap met sleepkletterend sabelgerinkel bij iedre voetneerzet drong tot de van verlatenheid holle
kamers door.
Jan lag op zijn strozak. Hij had gruwelijk het land. Zijn telkens aangemelijkend gedenk maakte hem kwaad en gek, dat een pijnigende onrust woelde door zijn lijf en hij zich dan zo, dan weer anders gooide.
Hij wou, dat ie maar verrekte, wat kon 'm de ganse boel nog verdomme? Wat had ie nou? Zolang zijn vijfentwintig gulden niet op waren, had ie maar getrakteerd en geleend. Toen hadden ze allemaal mooi
weer gespeeld, 't Was Hansen hier en Hansen daar. Maar nou ie zelf
niks meer had, nou lieten ze hem links liggen. Een zondag met vieze
twee kwartjes, ja, wat kon je daar potverdomme nou mee aanvangen!
Dat zou zo'n meid in twee keren opzuipen. Dat was alles geweest. Als
hij nou wat vroeg, dan hadden ze zelf niks. Daar lei ie nou al twee zondagen op z'n strozak. Zonder centen hoefde hij nergens te komen. Had
ie die paar dubbeltjes nog maar van de laatste vijf dagen. Maar dan
had ie niks kunnen kopen in de kantine en niks goeds over de tand
gehad. Je kreeg toch niet veel soeps. Zo'n moes van halve koolblaren,
waar de rupsen nog opzaten, kon ie niet vreten. Dat verrekte hij toch,
net varkensvoer. Hij had er nou toch wel spijt van. Had ie maar liever
wat honger geleden, dan had ie nog eens kurmen gaan naar het 'Heidebloempje'. Sakkerju, wat 'n mooie meid! Als hij aan haar dacht, kon
hij het niet uithouden. Dan zou hij er razend van worden.
Met 'n paar dubbeltjes kon ie daar tóch niet komen, 't Kostte hem
daar elke keer 'n hoop geld. Maar hij zou wel ergens anders lol kunnen
hebben voor een beetje, als hij 't maar had. Hij verdomde 't nou toch
ook voortaan! Geen mens kreeg nog wat van 'm, zo'n smeerlappen!
Wat zouden die nou doen, die ook geen cent meer hadden? Zeker weer
over de straat gaan sjouwen. Eens was ie mee geweest, maar nou niet
meer, dat vertikte hij wel. Wat had hij dan? Dan bleef hij nog liever op
z'n strozak liggen. Daar waren ze nou met z'n tweeën op de hele kamer, die vrijwilliger Van Hoek en hij. Wat die vent snorkte. Die sliep
maar. God wat 'n gemeen gezicht, net een schooierssmoel. Die is er nou
al acht jaren bij. Wat zal die al afgeboemeld hebben. En ze zeggen,
dat ie de helft van de tijd in het hospitaal gelegen heeft. Nee, voor zo'n
meiden bedankte hij toch. Wat 'n zooi! Maar in 't 'Heidebloempje' kan
't geen kwaad, die hebben bewijzen. Sakkerloot nee, d'r maar niet aan
denken, 't Was niet om uit te staan. Hij moest ook maar stil gaan liggen en maffen.
Hij legde zich op een zij en probeerde te slapen. Maar onbewust wakkerde het gedenk weer aan.
Wat hadden ze hem gemeen verneukt. Dat die Rooie nou ook zo stom
was geweest het geld aan zijn vader te geven. Anders had ie nou genoeg gehad. Dat had ie moeten weten. Zonder wat te denken schreef
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ie de Rooie om geld, toen die vijfentwintig gulden op waren. Eerst
kreeg ie nog geen antwoord, en toen ie nóg eens schreef, kwam er een
brief, dat vader Hansen al het geld opgebeurd had. Hij zou Jan wat
sturen, had ie gezegd. Dat was 'n verdomde stommigheid. Wat die te
pakken had, dat was naar de bliksem. Een brief vol gezanik, dat was
alles, wat ie ontvangen had. Dat ie maar moest sparen, hij verdiende
toch alle vijf dagen wat, en maar eens aan vader moest denken, die
had zoveel voor hem gedaan en zoveel kosten met hem gehad, altijd.
Verrek ja, ransel als een hond.
Wat was ie toch een ezel geweest, dat ie zich zo door de Rooie had
laten bedonderen en voor hem was gaan dienen. Wat zou die smeerlap
hem nou uitlachen. Met die vent wou ie ook al niks meer te doen hebben. Al net zo'n valserik als allemaal.
Maar of hij er zich nou al kwaad over maakte. Dat had ie al zo dikwijls
gedaan, en 't hielp niks meer.
Was ie maar weer goed en wel in Pruisen. Dan had ie altijd marken
genoeg.
Eerst had ie de pest gezien aan dat exerceren. En 't schildwachten was
nog 't beroerdste van alles. En nou ze afgeëxerceerd waren, had ie
geen duiten voor de vrije tijd. Dat was om hels te worden.
Dat soldatenpakje beviel hem anders wel. Als je maar flink kon uitgaan. De knopen, de sabel en de sporen mooi gepoetst, dat ze opblonken als een spiegel. Als die sporen dan zo rammelden en de sabel kletterend over de straatstenen nasleepte, dan hadden de meiden je in de
gaten. Een flinke huzaar kon er zoveel krijgen als hij wilde, als ie maar
centen had. Anders laten ze je zitten met je armoe, die mooie kanaljes!
Dat had ie nooit gedacht, dat ie in Holland zoveel lol zou kunnen hebben. De meiden waren er net eender als in Pruisen. Maar zonder marke
bleef je d'r hier van af, tenminste in het 'Heidebloempje' en zo'n plaatsen. En dat was 't puikje. Zo kon je 't anders niet hebben.
Als ie afging, dan dadelijk weer naar Pruisen toe, hoor. Hij zou dan
wel zorgen, dat ie marken genoeg had, als ie voor een maand moest
opkomen. Dan er van profiteren, tot ie er bij neerviel. En de anderen
zouden er geen cent van zien.
Hij was altijd de goeie kerel en de royale kameraad, maar als je niks
meer hebt, laten ze je naar de maan lopen. Hij verdomde 't ook voortaan. Alle vrije uren zou ie naar 't 'bloempje' gaan, die sakkerjuus lekkere meid!
Kon hij er nou toch maar eens uit! Wist ie maar iets te prakkezeren.
Hij kon 't niet langer uitstaan.
En die ouwe ging nou mooi weer spelen van zijn geld. Nee, 't lei zeker
in de kast, goed weggesloten. Wie had daar nou wat aan? Verr . . .
Hij gooide zich om, en zijn vuist dofte zwaar neer op de strozak.
Van Hoek werd wakker. Rekte zich uit met een lange geeuw.
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'Potverdomme Hansen, lig jij daar ook nog te mieren!'
'Moet ik niet?'
'Heb je niks meer, zeg?'
'Geen rooie cent!'
'Dan kan je ook gaan liggen uitdrogen, net als ik.'
'Gij bent gisteren nog op sjouw geweest.'
'Daar heb je vandaag niks aan! Het kan me niet verdommen, maar
vanavond ga ik uit, hoor!'
'Zonder centen?'
'Al moet ik ze van de duvel halen, ik blijf niet de hele avond op de
strozak liggen!'
'Zeg, gij lult ook maar wat.'
Toen kwam Van Hoek bij hem. Hij wist nog wel een middeltje om
aan geld te komen. Maar smoel dicht, hoor. Dan konden zij een lollige
avond hebben. Hansen moest zijn lange jas naar een uitdrager brengen.
Hij kreeg er gemakkelijk een gulden op. Van Hoek verwachtte iedere
dag geld van huis. 't Kon daags daarna al komen, best, hoor. Dan zouden ze de jas terug gaan halen voor vijf kwartjes, dat zouden ze afspreken. D'r was helemaal geen gevaar bij. Hij wist de weg goed. Met
'n gulden konden ze samen fijn uitgaan, zeg.
Een paar dagen later moest Jan naar het hospitaal. En toen hij genezen
was, werd hij met de wagen afgehaald om zijn straf te ondergaan.

12

Jan zou voorlopig thuis blijven.
Hij was van dienst teruggekomen met het vaste plan dadelijk weer
naar Pruisen te gaan. Hij wou met de hele boel niks meer te maken
hebben, niks. Ze zouden 'm niet gauw weer terugzien.
Maar een zusters-orde had het dorp uitgekozen als een geschikt terrein
voor het bouwen van een nieuw groot klooster, waaraan een pensionaat zou verbonden worden voor jongedames uit de hoogste standen.
Een paar minuten van het dorp af lag een mooi plekje natuur: veel
weelderig-vrij opgeschoten houtgewas aan de oever van een klein riviertje. In 't midden een heuvel met zware eikebomen en daaromheen
half-dichtgegroeide grachten. Vroeger had daar een kasteel gestaan. Na
de Franse tijd was het onbewoond gebleven en spoedig vervallen. Eindelijk kwam het in eigendom van de gemeente.
Er was niets meer van de gebouwen over dan een paar stukken muren, zwarte steenblokken van onregelmatige bouw. Dikke keien, hardsteen en rode bakstenen waren tot een kolos-geheel samengemetseld
met kalk, die onverweerbaar scheen. De regen striemde tevergeefs die
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laatste overblijfsels van een stuk leed-leven uit vroegere eeuwen. De
zon kon met haar brandendste stralen dat gewrocht van zware mensenarbeid niet verbrokkelen.
Voor de bevolking bleef dat altijd 'het kasteel'. Er waren er nog, die
daar 's avonds niet voorbij konden gaan, zonder dat een gevoel van
angst hun lichaam doorhuiverde. Het was er dan zo donker, zo heel
zwart, 't Leek wel, of door het gesuis van de bomen heen een aanhoudend pijngekreun opklaagde. Er werden dan ook maar lelijke dingen
van verteld. Van mensen, die in diepe kelders gesmeten waren. En van
grote heren en rovers, die daar geleefd hadden als goddelozen, net als
beesten. Sommige lui noemden dat wel maar fabels, omdat ze de geschiedenis hadden gelezen. Maar het papier is geduldig. Grootvader zaliger had dikwijls verteld, dat zijn grootvader zaliger zelf wat gehoord
en gezien had.
Het was er niet pluis, dat was zeker. En 't was maar goed ook, dat
daar een klooster kwam. Er kon dan van aan zijn wat wilde, maar het
gebed van de zusters zou zeker niet schaden. Neen, dat was goed, dat
was heel goed. Ze konden ook wel blij zijn, dat ze eens een klooster
kregen, zoals op andere plaatsen. Dat was dan toch heel anders voor
het dorp. En het zou een deftig worden, wel van meer dan honderdduizend gulden. Het zou iets schoons zijn, zoals er nog niet veel waren. Ja, die zusters hadden geld, met hopen. Die bouwden maar.
En wat ze nog niet hadden, dat zouden ze wel loskrijgen. Het was
toch flink geweest van de nieuwe burgemeester, dat hij dat klaar had
gekregen. Slim van 'm, die grond van het 'kasteel' af te willen staan.
Dat hele stuk leverde de gemeente toch niets op, 't was maar een wildernis. En voor zo'n klooster was 't net echt. Bomen en struiken en
water, daar speculeren die zusters op. Als ze het 'kasteel' niet voor niks
gekregen hadden, waren ze zeker niet gekomen. De burgemeester had
gezegd, vertelden de raadsleden, dat de gemeente dan ook geen cent
hoefde te geven voor de bouw, geen cent. Dat was ook veel waard. Zo'n
klooster was een groot voordeel voor 't dorp en kostte de gemeente
niets. Heel anders dan bijvoorbeeld nieuwe wegen aanleggen. Daar
waren hopen geld voor nodig. En wat was 't dan nog? Vreemden lokken naar 't dorp, die de goede mensen met allerlei nieuwigheden maar
zouden bederven en op de duur ten laste van 'de arme' komen, dat zag
men overal.
'Ja, die nieuwe burgemeester is niet dom. Laat die maar los. Die heeft
veel te zeggen bij de hoge lui!'
'Nou, dat is waar! Die heeft letters gegeten. Tegenwoordig zijn ze de
duvel te slim af met al die geleerdheid.'
' 't Is anders wel een rare snuiter geweest, die Jan, net als zijn vader.
Maar de slechtheid zal wel niet van een kant zijn gekomen. En godsdienstig is hij toch. Dat ziet men wel aan dat klooster.'
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'Wat een verdienste voor het dorp, zo'n bouw! Verdraaid, twaalf cent
per uur voor kalkdragen en zandkruien!'
Jan kreeg ook werk aan het nieuwe klooster. Zijn vader was er al geruime tijd aan de gang. Eerst wilde Jan niet, hij ging naar Pruisen, hield
hij vol. Floortje en Hansen bleven echter aanhouden. Het hele dorp
riep er ook over, dat er zo'n grote lonen gemaakt werden. Er was een
nieuw leven gekomen onder de mensen. Er was overal geld genoeg, in
alle huizen. En druk 's zondags! Nog drukker dan anders met kermis.
De herbergiers vertapten wel drie maal zo veel als vroeger. En lol van
belang. Al gauw veranderde toen de zin van Jan. Hij zou thuis blijven
en naar het klooster gaan werken. Maar hij moest weten, hoeveel hij
van zijn verdienste zelf kon houden. Voor niks werken, dat verdomde
hij wel, dat had ie nou lang genoeg gedaan. Voor de tweede keer liet
ie zich niet meer bedonderen.

13
'Sakkerloot, Marie, gij hebt u goed gehouden, dat moet ik zeggen!'
'Dag Jan, maar gij toch ook.'
Vrouw Van der Poorten kwam neven de aanbouw en liep juist bij Jan
uit. Het eerste ogenblik stonden ze elkaar zonder te spreken aan te kijken, verwonderd elkander zó te zien, onbewust van hun zwijging. Zonder er zich rekenschap van te geven, zagen zij met van verbazing sprekende blikken, dat het in hun gedachten gevormde beeld niet geleek.
'Ge bent niks veranderd. Marie! Nog net een meid van twintig jaar.'
'Och, loop heen! Al meteen aan het plagen.'
Met even-opglinstering van haar ogen zag ze hem aan.
'Nee, 't is waar! Ge bent niet veel veranderd in die jaren.'
'Maar gij bent helemaal veranderd. Ik zou u haast niet meer gekend
hebben. Ge waart nog maar zo'n jongen, toen ge bij ons kwaamt. En
nou een kerel als een boom met een opgekrulde zwarte knevel. Ge trekt
zeker al achter de meisjes aan!'
Een plagerig gelach hing om haar lippen en tintelde in haar ogen.
'Nee, bent ge gek! Ik durf niet,' deed hij onnozel.
'Nou, dat denk ik! Gij zult verlegen zijn? Dat gaat er bij de soldaten
af.'
'En hoe maakt Mien het? Goed? Dat is zeker ook al een hele meid geworden?'
'O jee, ja, die praat ook al meer van vrijen dan van wat anders!'
'Ik zal dezer dagen eens een keer komen kijken.'
'Dat is goed. Dat moet ge maar eens gauw doen.'
'En hoe is het met de baas. Van der Poorten? Nog altijd monter?'
'Nee, dat is al zo wat. Die begint hard te verslijten. Van harte wel ge71

zond. Hij kan goed eten, maar hij weet zo niks meer. Hij takelt zo af.'
'Zo! Ja, hij wordt ook al oud.'
Jan meende iets spottends in haar stem te horen. Hij geloofde niet,
dat 't zo erg met hem was. Ze zei 't ergens om. Ze was de ouwe moe,
dat wist ie. Daarom wilde ze hem maar oud maken. Onbewust liet hij
zijn blikken vaster op haar rusten. Wat was ze nog een knappe jonge
vrouw. Te jong voor zo'n kerel als Van der Poorten. Zij las zijn denken
en zijn twijfel in zijn ogen.
'Ja, ja, het is niet veel meer met hem. Hij is op. Versleten werk. Maar
denk ook eens, hij is veel ouder dan ik. Ik heb wat voor hem in het
flesje moeten halen. Altijd maar klare jenever.'
'Ik zeg immers ook, ge bent nog net een jonge meid. Ge kijkt zeker al
eens rond naar een andere als Van der Poorten eens sterft?' (Toen met
een knipoog) 'Komt de Rooie van de wethouder nog wel eens?'
'Gelooft ge ook al aan dat gepraat?'
'Nee, moet ge zeggen. Bestrijd het maar niet. Ik weet er immers alles
van. Hij heeft het me zelf verteld.'
'De Rooie is een zwetser. Jan. Wat een bouw toch, hè? Ik moest toch
ook eens komen kijken. Ik had er nog niks van gezien. Maar het is verschrikkelijk. Wat een gedoe! Men zou zeggen, wat doen ze er toch
mee.'
'Als het klaar is, zetten ze het hele ding vol jonge meiden en dan kan
iedereen maar uitzoeken!'
'Kunt ge begrijpen. Jantje. Dat zoudt ge willen. Wel naar kijken, maar
aankomen niet, hè?'
'Die hebben het net zo graag als anderen!'
'Daar weet gij ook niks van.'
'Of ik het weet! En anders zal ik het de Rooie wel eens vragen.'
'Och Jan, schei toch uit! En dan komt er ook nog een hoge muur om,
nietwaar?'
'Ja, dat er geen onraad biimen komen kan. Dan zitten die arme vogeltjes gevangen net als vogeltjes in de kooi!'
'En het ergste is nog . . . niks dan vrouwtjes!' Met een even opklaterend
gelach antwoordde zij, terwijl een flitsing uit haar ogen in de zijne
schoot.
'O, gij heks, gij zoudt er mannetjes in willen hebben als gij erin waart,
hè?'
'Ik? Ik niet! Hoe komt ge daar nou bij? Maar nou moet ik gaan. Wanneer komt ge dan eens. Jan?'
'Dezer dagen!'
'Och, dat doet ge toch niet. De hei zal wel te min zijn.'
Er lag een vraging in haar ogen, waardoor Jan zich onbewust geprikkeld voelde, haar twijfel, die hij toch wist, maar alleen in haar woorden
te zijn, weg te verzekeren.
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'Maar ik kom zeker! Zo zeker als ik hier sta!'
'Ik geloof het niet, voordat ik het zie.'
'Nou, dan zult ge het zien. Maar wat zal de Rooie dan wel zeggen?'
'Och, die Rooie heeft er niks mee te maken. Maar ziet ge wel, dat ge
al terugtrekt!'
'Nee, nee, ik doe wat ik zeg.'
Marie ging.
'Ge moet nog maar eens vaker komen kijken!' riep hij haar nog na.
Dat is nou nog eens wat, dacht hij onder zijn werk. Een verdomd flinke
meid nog en voor een beetje niet bang. 't Is anders ook een dooie boel
op zo'n dorp. Men weet er met z'n eigen geen weg. De Rooie is nog zo
mis niet geweest. Sinds was zijn denken vaak bij haar. En eer hij 't zelf
wist, gloeide een sterk verlangen naar haar in hem op.
Een paar dagen later kwam vrouw Van der Poorten er weer langs. Jan
zag haar al in de verte. Begroette haar toen met druk-doening in zijn
stem:
'Ha, Marie, bent gij het? Komt ge nog eens kijken? Dat doet me plezier.'
'Ja? Ge maakt me wat wijs! Ge zult wel weten wie ge liever ziet.'
'Niemand liever dan u. Marie. Toen ge ginder aankwam, dacht ik al,
wat voor een mooi meidje is dat toch?'
'Bent ge gek! Ge verwachtte uw meid zeker?'
'Ik kan er geen krijgen. Marie. Weet gij zo niks voor mij?'
'Zat! Zo'n knappe jonge vent, nietwaar!'
'Zo wil ik het horen. Dat zeggen ze nog niet elke dag.'
'Waar hebt ge uw meid zitten. Jan?'
'Ik zeg immers, dat ik er geen heb! Toen ik u aan zag komen, dacht ik
al: die meid vraag ik! Dat is een knap ding!'
'Och, gij lult maar wat. Ik meende dat ge eens zoudt komen. Dat hebt
ge ook niet gedaan.'
'Nee, nog niet, maar ik kom zeker. Ik heb nog geen tijd gehad.'
'We zullen eens zien of ge woord houdt. Zondag is het kermis in de
Kraaienhoek, hè?'
'O ja, dat is waar ook. Daar moet ge zeker heen, niet?'
'Ik? Nee, ik niet. De baas en Mien gaan erheen. Ik mag alleen thuis
blijven, de hele dag.'
'Dan zal ik u wat gezelschap komen houden.'
'Gij zult wel weten wie ge liever gezelschap houdt!'
'Nee, ik kom zeker. Is het goed?'
'Ja, maar dan ook zeker doen, hoor. Jan!'
Hun blikken gloeiden elkander tegen. Jan voelde een siddering door
zijn lijf trekken. Toen knikte hij 'ja'.
En Marie verliet hem vlug.
Th
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Jan duwde de kruiwagens met zand over de plankenbaan, die gelegd
was van de grote hoop een eind af, naar de bouw.
Het rad holderde over de planken, die telkens opwipten. In 't midden
waren zij over de ganse lengte iets uitgevezeld.
Vlug gingen zijn benen over 't smalle hout, de ene voet voor de andere.
Zonder dat hij er nog op lette. Aanhoudend in klein drafje, met iets
voorovergebogen bovenlijf, op en neer, om niet met de wagen terzij in
de losse grond te komen. In de bouw, aan 't eind van de plank, zette
hij nog even aan en met een zwaai stolpte hij de kruiwagen om, ineens,
dat hij boven op 't zand kwam liggen, met de onderkant omhoog. Dan
trok hij hem weer recht, op 't houten pad. En holderde hem leeg terug,
terwijl een werkman het hoopje uiteengooide. Aan 't andere einde liet
hij de kruiwagen los, nog in de vaart, dat hij van de plank afrolde en
nog een eind voortschoof, tegen de zandberg aan. Een andere wagen
stond al weer vol op de plank.
Om hem heen was druk geroezemoes van werken. Een paar metselaars
zongen een minnelied van een groot aantal regels, op een eentonigtreurige melodie. Terwijl zij met vlug armbeweeg de stenen aan elkander rijden. De rechterhand kwabde met een kort neer-rukje telkens een
troffel kalk af, de linker plakte er handig-vlug de steen in, de eerste
keer op de juiste plaats. Even klopte de troffelsteel de steen vaster, dat
de weke kalk uitkneep tussen de voegen. Het ijzer knarsknerpte met
een snelle streek er overheen, en de meegenomen kalk kletste neer in
de bak.
Een opzichter stond nu hier, dan daar te kijken, dromerig-denkend.
Door de gewoonte dwaalden zijn blikken rond, over 't werk heen.
Jan holderde een nieuwe kruiwagen over de plank. Zacht floot hij een
stuk van 't minnelied mee, onbewust, terwijl hij telkens en telkens weer
opduikende gedachten vrij liet gaan.
Hij hield veel van Mien, dat was zeker. En zij hield ook van hem. Zij
had gezegd, dat zij nooit een ander zou nemen, dat was toch mooi.
Wat was Mien een flinke meid geworden in de jaren, dat hij haar niet
meer had gezien, hij had het niet kunnen denken. Hij liet ze niet varen,
hij moest ze hebben. Maar Marie wilde er niets van weten, was nu op
eens kwaad op hem geworden, sinds hij met Mien vrijde. Dat was beroerd. Alle dagen gekijf in huis, en ze zette Van der Poorten ook tegen
hem op.
Wat had ze dan toch tegen hem? Waarom was hij dan niet goed
genoeg? Ze bleef maar zaniken, dat Mien de Rooie moest nemen.
Mien hoefde maar een woord te zeggen, dan had ze hem. De Rooie
was razend gek op haar en liep haar overal na. En die had geld, de
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wethouder was een rijke boer. Hoe kon Marie nou toch zo dom zijn?
Ze wist gemakkelijk, dat de Rooie nooit met Mien zou trouwen. Ze
kende de Rooie immers genoeg om te weten, waarom 't hem te doen
was, uit eigen ondervinding.
Wat was die Marie toch gek op hém geweest. En nou snauwde ze hem
af. Maar dat was niet erg. Hij wou ook niks meer met haar te maken
hebben. Gelukkig, dat Mien er nooit iets van gemerkt had.
't Was wel, of Marie afgunstig was. Maar 't was toch haar dochter? De
Rooie met zijn mooie praatjes was nou de beste. Hij kon 't niet begrijpen. Dat 't met haar en de Rooie heel uit was, geloofde hij ook niet,
al had ze dat ook zo dikwijls gezegd. Hij kwam er nog zoveel aan huis.
Dat zou om Mien alleen ook wel niet zijn. Mien wilde niets van hem
weten.
Daar was Jan blij om. Als ze nou maar op de duur niet toegaf
aan het geklets van haar moeder. Haar vader deed ook al mee. Ze had
hem beloofd van niet. Ze konden thuis doen wat ze wilden, zei ze, daar
gaf ze niets om. Zij kon de Rooie niet uitstaan, bah, zo'n akelige vent.
Die zich met haar moeder ophield! Ze maakte het met Jan nooit af, al
moest ze met hem weglopen.
De schemering donkerde wazig aan over de wijduit-neergrauwende hei.
Jeneverbessenstruiken en enkele, hier en daar opgeschoten dennestronken met warrige takken tot op de grond staken zwart op in de duisternis, die in de verte dichter scheen dan kort bij.
Hun omtrek tekende zich maar vaag meer af. Doezelde langzaam weg
in de donkere avondlucht.
Een suizende stilte hing over de hei heen. De krekels piepten hun eentonig scherp avondgeschir. Fijne kreetjes sjirpten nu en dan over de
grote vlakte, elkander snel opvolgend, en alle verschillend van toon.
Trillerige geluidjes als van ingehouden hartstocht en uitingskracht.
Enkele klanken van zondagavond-drukte in het dorp deinden zwak
aan, langzaam wegstervend in een ademzucht.
Jan en Mien liepen op en neer, met de armen om elkander heengeslagen. Een zwijging was tussen hen neergedaald.
Onmerkbaar, maar gestaag werd de duisternis zwarter. De met hei
en gras begroeide weg scheen kort-bij op te houden, te verdwijnen in
een zich eindeloos ver uitstrekkende grauwe bergmassa, zwart oprijzende uit de grond tot de hemel.
'Mina . ..'
'Jan. '
'Wat bent ge stil! Wat denkt ge nou allemaal?'
'Ik? Niks. Maar ge zegt zelf ook niks.' Met een zucht:
'Het wordt donker. Jan. Ik moet naar huis gaan, anders zien ze dat ik
weg ben geweest. En dan breekt het spektakel weer los.'
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'Och, laat ons nog wat blijven. Ik ben zo blij, dat we eens alleen zijn.'
'Ja, ik wil het zelf ook zo graag, dat weet ge wel, Jan. Maar dat gezanik!'
Vast sloeg hij zijn beide armen om haar heen, en drukte haar tegen
zich aan. Een siddering doortrok hem, toen hij haar lichaam tegen 't
zijne voelde. Tussen hun brandende kussen door hijgde hij zijn woorden in haar adem: ' M i e n . . . , Mina. . . houdt ge veel van mij? Zeg
eens: heel veel!'
'O Jan, zoveel! Ik kan het niet zeggen. Altijd mijn Jan.'
'Lieve Mina . . . '
Vaster drukten hun armen. Hun borsten zwoegden van de hete kussen.
Met een zucht lieten ze elkaar los.
'Nou moeten we gaan. Jan.'
Langzaam wandelden ze voort. Jan trok Mien dicht tegen zich aan, die
haar hoofd liet leunen op zijn schouder. Zo vast wilde hij haar drukken,
haar aanvoelen tegen zijn lijf overal, dat 't hen hinderde bij 't lopen.
Hun voeten stootten soms tegen elkander, waardoor zij dan bijna struikelden. Dan lachten beiden.
'Lekkere Mina! Lieve Mina!'
'Lieve Jan! Ben ik lekker, zeg? Dat zal wel zijn.'
Plagerig tintelden haar ogen en om haar mond hing een behaagzuchtig
lachen.
'Lekker als honig!'
En wild zoende hij haar lippen van elkaar, in een zuiging van zoenen.
'Als ge maar eens mijn vrouwke bent! Dan zal 't nog wel lekkerder
zijn, hè?'
Even lachte ze: Toen:
'Dan moogt ge bij me slapen. Jan.'
'Slapen? O Mien, wat bent ge toch een mooi lekker ding. Ik moest u
pakken en kussen en van alles I'
'Houdt ge dan zoveel van mij. Jan?'
Haar stem beefde van de hartstochtgloed, die opvlamde in haar woorden. Zij sprak zacht, maar in de klank van haar vragen en in haar blik
trilde de stuwing van een kracht, die hem bedwelmde tot een roes. Een
traan welde op in haar ogen.
'Mien, Mina, ik kan zonder u niet leven! Ik kan het niet uithouden.
Nooit een ander dan gij. Mien, ik beloof het u. Ik beloof het u, voor
altijd!'
In een woeste omhelzing hijgden hun borsten tegen elkander.
'Mien, we moesten maar gauw trouwen.'
Ja, dat was 't best. Wat zouden zij dan samen gelukkig zijn. Mien
wilde het ook graag. Hoe eer, hoe liever. Want zo was 't vervelend. Ze
konden nog niet eens bij elkaar komen of er was herrie en gekijf in
huis. Ze had 'r moeder nooit zo gekend. Zoals die te keer kon gaan. En
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als ze vroeg, wat ze dan tegen Jan had, dan werd ze nog al kwader.
Jan had niks, geen cent, en verdronk ook nog veel. Ze kon de Rooie
krijgen, als ze maar wou, die had geld genoeg. Vader hitste ze door al
haar gescheld op tegen Jan, anders zou die er niks tegen hebben. En
dan dronk die maar, de ene borrel over de andere. Daags te voren had
ze ook nog de hele middag gezanikt, toen de Rooie daar geweest was.
Van kwaadheid had Mien gehuild. En had haar toegeschreeuwd, bevend van woede, waar ze zich mee bemoeide. Ze moest zelf dan maar
met de Rooie trouwen. Ze was immers al zo lang gek op die vent geweest. Meende zij, dat niemand daar iets van wist? Of was ze misschien
afgunstig op haar?
Onder het vertellen kropten Mien weer de tranen in de keel. Een paar
malen slikte zij ze weg maar Jan hoorde de wening in haar stem.
Opeens flitste Jan de gedachte door de kop, dat Mien hem ook niet zou
nemen, als zij 't wist van hem en haar moeder. En dat 't tussen haar en
de Rooie misschien al lang klaar geweest zou zijn, als er niets van bekend was geworden, waarom die zo dikwijls bij Marie kwam.
Een gevoel van jaloersheid spijtte in hem op. En dat er tussen hem en
vrouw Van der Poorten hetzelfde bestaan had, hinderde hem nu zozeer,
dat hij er kregelig-kwaad om werd in zichzelf.
Ondanks zijn wil om hartelijkheid in zijn stem te leggen, toonden zijn
woorden koud, toen hij zei:
' 't Is niks. We weten 't wel samen.'
Mien kon zich niet langer inhouden. De snikken braken met geweld
door haar keel.
Terwijl haar hele lichaam trilde, als schudde zij iets lelijks van zich af,
dat haar benauwend beklemde, hijgde zij:
'Nou zou die Rooie goed zijn voor me! En eerst keek hij mij niet aan.'
Jan voelde iets in haar woorden en haar drift, dat hem ontstemd maakte, maar waarvan hij toch nog niet recht wist, wat 't was. Even dook de
mogelijkheid in zijn denken op, dat Mien misschien afgunstig was op
haar moeder. Hij kon er niet toe komen iets te zeggen, zijn gedachten
waren te vaag. En ook te gemelijk, hoe hij ook beproefde, dat tegen te
gaan. Een ogenblik liepen zij zwijgend voort. De drang tot spreken
groeide sterker aan in zijn borst. Begon hem zo zwaar te drukken, dat
hij iets móest zeggen, zich tot haar wendde, zich dan weer afkeerde.
Toen sloeg zij plotseling haar arm om hem heen en vroeg hem, met
tranige stem nog, zacht, dringend:
'Ge blijft toch altijd van me houden immers. Jan?'
'Ik wel als ge op de duur maar niet doet wat uw moeder wil.'
Hij had die woorden willen zwijgen. Toch sprak hij ze nu uit.
'Nooit, Jan, nooit een ander dan jou!'
'Zeg dan nog eens hoe lief ge me hebt.'
'Zó Jan, mijn Jan, zó, zó!'

Zij drong zich tegen hem aan en kuste hem telkens.
Toen trok de hartstocht-bedwebning weer naar zijn hoofd. Hij omklemde haar lijf met bij zijn armen. Prangde haar borst tegen de zijne
en zoende zijn mond vast op de hare. Even trok zij haar hoofd achterover en een zucht sidderde door haar keel omhoog. Met een woeste
honger viel hij weer op haar aan. Leunde zwaar met zijn voorovergebogen bovenlijf op haar neer, terwijl een gekreun omhijgde in zijn
borst. Gesmoord-hese klanken uitstotend, duwde hij haar wat achterover. Zijn handen woelden langs haar lijf.
'Nee Jan, laat me los! Niet doen! Nou niet. Jan!'
'Hé,' hijgde hij ruw, 'waarom niet?' op haar verschrikt steunen.
'Ga nou maar gauw weg, Jan. Ik moet naar huis I'
Zonder een woord te spreken snelde hij heen, nog in de roes.
Hij liep de weg op naar 't dorp en zonder er over te denken, waarheen
hij gaan zou, droegen zijn benen hem naar de herberg, waaruit zingen
en schreeuwen oprumoerde. Daarheen getrokken door het vanzelf weten, dat daar al zijn werkkameraden van het klooster bijeen waren. En
viel er binnen, ineens midden in de tierende troep.
'Hoera, Jan!'
'Hier, Jan, hier! Waar hebt ge weer gezeten?'
'Jan is wezen vrijen met Marie. Die komt hem opzoeken op de bouw.'
'Hij heeft de Rooie met vrijen verdrongen. Die heeft afgedaan.'
'Nee, Jan is wel slimmer. Mieneke is wat anders dan een getrouwd
wijf. Daar is niks meer aan!' lawaaide het om hem heen, terwijl hij
twee glazen bier achter elkander uitdronk met lange teugen.
De Rooie zat bij het buffet en had de meid, die het café bediende, naast
zich op zijn stoel getrokken, met de arm om haar heen geslagen. Onder
de uitroepen van de anderen beten zijn lippen zich op elkaar en loerend
flikkerden zijn ogen Jan toe. De vingers van zijn vrije hand krampten
zich samen.
'Zeg, het is niks meer met u. Ge kunt uw pensioen wel nemen,' schamperde er een. Hard gelach daverde op.
'Ik doe met Marie en Mien allebei wat ik wil!' spotte hij terug.
'Dat is gelogen! Ge hebt het genoeg geprobeerd, maar van Mien blijft
ge af. Die moet niks van u hebben, hè? Dat weet geen mens beter dan
ik, geen ene!'
Opgewonden schreeuwde Jan de woorden uit. Zijn mede-arbeiders van
het nieuwe klooster vielen hem bij met goedkeurend geroep.
'Dat overschot kan hij voor mijn part hebben!' lachte de Rooie ruw.
Stond toen eensklaps op, zonder zich aan de meid naast hem te storen,
gooide het geld voor zijn vertering op het buffet neer en ging de deur
uit. Woedend siste hij enige klanken tussen zijn tanden door. Hém
iemand in de weg komen? Een sombere gloed lichtte onder zijn rossige
dikke wenkbrauwen door.
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Jan was bij Van der Poorten ingetrouwd.
Na nog vaak heftig geruzie en hooggaand gekijf tegen elkander in, had
Marie eindelijk Mien op haar scherpe verwijtingen, zonder enige inhouding op haar moeder losgelaten, toegesnauwd:
'Doe dan voor mijn part wat ge wilt! Trouw met een schooier of landloper!'
Met een stem, die oversloeg van trillende woede.
Toen met wijs-doening en ernst in gelaat en houding:
'Maar het zal u nog wel eens berouwen, meisje!'
'Dan hebt gij er nog niks mee te maken!' driftte Mien schamperend
terug. 'Men zou zeggen dat het ook jou niet erg meegevallen is. Maar
ge hebt toch wel raad geweten. Kijk maar naar u zelf!'
Jan was dadelijk gekomen om te bespreken. Ze zouden dan ook maar
niet lang wachten. Er ogenblikkelijk werk van maken om een huisje te
vinden. Of, als dat niet ging, maar een paar kamers voor de eerste tijd.
Ze konden immers klein begiimen? En zich gemakkelijk wat behelpen.
Zolang als ze met hun beiden waren, hadden ze niet veel plaats nodig.
In de eerste dagen, nadat het 'er door' was, bleef er nog een mokkend
zwijgen tussen hen en vrouw Van der Poorten hangen. Vragen en antwoorden ging kortaf, niet meer dan hoog nodig. Marie moeide d'r zich
niet mee. Ze moesten het zelf maar weten. Waren oud en wijs genoeg.
Wat kon 't haar schelen! Dat ze maar aandeden.
Dikwijls dreigde de nog laaiende drift los te breken.
't Ergerde Mien verschrikkelijk, dat haar moeder niet uit zich zelf iets
zei over de trouwkleren en de uitzet. Ze kon toch ook niet met niks
gaan? Ze moest er op de duur wel zelf over beginnen, hoeveel moeite
het haar ook kostte. Aarzelend, met gemaakt gekuch van niet weten
hoe 't aan te leggen en 't slecht van zich kunnen verkrijgen, hortten de
woorden over haar lippen:
'Moeder, we zullen toch ook wel moeten praten over mijn kleren. Enne . . het zal tijd worden . . .'
'Ge moet mij niks vragen. Kijk, ik dacht dat ge me niet nodig had.'
Mien voelde het stekelig spotten, dat onder de gewoon-verbaasd doening van het antwoord verborgen lag. En harde woorden toomden in
haar op, terwijl de tranen in haar ogen sprongen van ergernis over dat
gewilde tergen en pijnigen van die bedekte dwarskopperij. Dat was om
iemand gek te maken.
Jan deed alles, wat hij kon, om een uitbarsting te voorkomen. Dat gekijf hinderde hem. 't Moest nu maar uit zijn. Wat was er nou vervelender, dan dat schelden en ruziën onder elkaar? Ook dook dan telkens
de angstgedachte weer in hem op, dat Marie iets zou zeggen. Mien kon
zo uitvallen en verwijten over de Rooie, en als ze hém dan in 't gekijf
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betrok, zou 't wel eens kunnen gebeuren, dat Marie d'r maar alles uitflapte, in d'r kwaadheid. Hij was toch nog bang voor Marie. Die deed
met hem wat ze wüde, nog net als toen hij scheper was. Wat was dat
toch? Anders had hij dat nooit zo gekend. Of 't ook zo zou zijn met de
Rooie? Hij hoopte maar, dat ze de mond hield, anders zou 't nog wat
kunnen geven.
Jan deed vriendelijk tegen haar. Maakte ook al eens een woord gekheid
tegen d'r. Dan zag hij wel, hoe dat haar aanstond. Haar ogen begonnen
te lichten en opeens had ze dan de beste zin en was niet van 'm weg
te slaan. Wat kon ze praten, als ze aan de gang kwam.
Nu hij zoveel bij Van der Poorten aan huis was, om alles te overleggen voor het trouwen, gebeurde het vaak, dat zij samen waren, alleen.
Hij merkte heel goed, hoe zij daarop loerde. Ofschoon hij voor zulke
ogenblikken schrikte, bang voor zichzelf, omdat zij niet van hem af
kon blijven en altijd weer begon van een tijdje geleden, durfde hij niet
ronduit te zeggen, dat er tussen hen niets meer was en niets meer kón
zijn, nu hij met Mien trouwde. Dan zou 't geruzie en geterg weer beginnen. Hij moest zich zo maar houden, langzamerhand zou 't dan wel
beter worden, en alles goed zijn onder elkaar. Na het trouwen kwamen
ze toch zo dikwijls niet meer bij elkander. Hij voelde ook wel, dat hij
goed op zich zelf moest passen, anders liep 't weer mis met hem. Dat
Marie ook niet wijzer was. Hij stond toch met haar eigen dochter op
trouwen.
Hij had er verschrikkelijk spijt van, dat hij weer met gekheid was begonnen, maar die ruzie en dat van vroeger! Hij hoopte maar, dat die
tijd gauw voorbij was. Hij nam zich toch voor, niet meer zo gek met
haar te praten. Maar dat baatte niet. Als zij alleen waren, begon Marie
er altijd weer over.
Eens kwam ze voor hem staan, heel dicht bij hem, dat hij haar adem
voelde. Met een trillende smeking in haar brandende ogen en haar ingehouden zachte stem vol hartstocht, begon ze:
'Hebt ge me dan helemaal vergeten, Jan? Zeg, denkt ge dan nooit meer
eens aan . . . weet ge wel?'
Een roes van opwinding stuwde met geweidkracht in hem op. Hij kon
zijn gedachten niet bij elkaar houden. Wist niet wat te zeggen. De
woorden bleven hem zitten in de keel. Hij knikte zwijgend, onbewust,
en wilde weggaan. Haar woorden en haar houding brachten een angst
over hem, die hij niet recht begreep, alleen vaag in zich voelde, maar
die hij wist te moeten ontvluchten, anders zou 't weer de oude weg opgaan met hem en Marie. En dat wilde hij niet, nooit! Mien moest 't
eens weten!
Marie riep hem terug.
'Bent ge kwaad. Jan?'
Toen draaide hij zich om. En begon snel te spreken, gejaagd. Of hij
80

kwaad was? Hij niet, maar zij was de hele tijd kwaad geweest, sinds hij
met Mien vrijde.
Wat had hij haar dan in de weg gelegd? Eerst was hij toch goed genoeg
geweest. Waarom was hij nu niet goed voor Mien? Dag aan dag had
ze tegen Mien opgespeeld en gescholden en hem van alles gezegd, al
wat lelijk was. Nu moest Mien met alle geweld de Rooie nemen. En
die meende d'r immers toch niets van. Die zou haar voor de gek houden en haar dan laten zitten, 't Was toch haar dochter. Had de Rooie
misschien ertussen gezeten? Die ging er zo over zwetsen in de herbergen.
Neen, de Rooie had er zich niet mee bemoeid, dat moest hij niet denken. En die meende 't ook goed met Mien, en dan was ze toch goed af
geweest. Maar dat was 't niet. Zij had altijd zoveel van Jan gehouden,
dat wist ie zelf toch ook wel. Nu was toch alles goed, zij stonden op
trouwen. Alles moest dan ook maar vergeten zijn. En weer worden
als vroeger.
Een paar dagen later begon Marie opeens hartelijk te doen. Sprak druk
over alles, vol zorg en deelneming. Of ze helpen kon? Of ze hieraan en
daaraan gedacht hadden? 't Was eigenlijk veel beter, als ze geen woning zochten, maar bij vader en moeder introuwden. Dat was voor
haar en Van der Poorten veel plezieriger. Niet zo stil en zo alleen. Vader werd ook al oud. Die had dan wat meer aanspraak. En voor Jan
en Mien was 't toch ook heel anders. Ze hoefden geen kosten te maken en hadden al die omslag niet nodig. En als Jan op zijn werk was,
had Mien altijd gezelschap. Mien was er heel blij om, dat haar moeder
weer vriendelijk en goed was. Dat was veel plezieriger in huis. En nu
met die drukte voor het trouwen. Ze hadden ook lang genoeg met elkaar gevochten en elkander 't leven zuur gemaakt, 't Was in de laatste
tijd wat geweest. Mien had zich wat dikwijls de kop dik geschreid.
Haar moeder had haar ook verschrikkelijk geplaagd. Nu moest alles
maar vergeten zijn. Zij vond 't ook beter thuis in te trouwen. Ze had
er wel eens dikwijler over gedacht, maar met dat dagelijks gesar en geruzie was er natuurlijk geen denken aan. Nu stemde zij dadelijk toe.
Zeker, dat was 't best. Zij deed het veel liever dan 't huis uit te gaan.
Ze konden heel goed allemaal bij elkaar blijven. Zij vond 't erg gelukkig. Goddank, dat dat al vast uit de voeten was. 't Ging ook niet gemakkelijk om wat passends te krijgen, de woningen waren schaars.
Jan was er eerst niet over te spreken. Hij had met zijn moeder eens
overlegd en die raadde het hem sterk af. 't Zou nooit goed gaan op de
duur. Dat zou wel de eerste keer zijn. De oude vrouw en de jonge
vrouw wilden allebei baas zijn. Dat was nog overal zo geweest. En
later, als er eens kinderen waren, dan was 't hier te kort en daar te
lang. Zij wist er alles van, hoe dat ging. Nee, nee, dat moest hij niet
doen. Nu konden ze nog in vrede van elkander gaan, en als ze in81

trouwden, zouden ze van elkaar wegvechten.
Toen Jan dat allemaal met Mien besprak, werd ze kwaad. Hij moest
nou niet zo zijn. Moeder was nu weer goed, dat was toch ook heel anders. Voor moeder en vader en voor hen zelf zou 't erg plezierig zijn,
als zij introuwden. Vader en moeder hadden ook niemand dan haar.
En wie zou hen later bijstaan, als ze oud werden? Een woning vinden
ging ook niet gemakkelijk, dat had Jan zelf al ondervonden. Maar al
waren d'r genoeg, zij had er altijd tegen op gezien in het dorp te moeten wonen, al had ze daar eerst ook niet over gesproken. Ze zouden
geen ruzie krijgen, met vader en moeder was heel goed om te gaan,
heel goed. 't Was niet mooi van Jan, dat hij daarover zoveel te mopperen had. Moest hij nu de ruzie weer aan de gang maken?
't Moest dan maar. Jan durfde zich niet harder ertegen te verzetten,
want dan zou de herrie weer beginnen. En nu met Marie en Mien allebei. Hij kon ook niet alles zeggen.
Maar zwaar drukte het vooruitzicht op hem neer. Hij kreeg buien van
moedeloosheid. Zonder dat hij 't zelf wist, stond hij soms te staren
voor zich heen, overgegeven aan allerlei gedenk. En wist dan later toch
niet, wat hij gedacht had. Hij kon er zich geen rekenschap van geven
en beproefde het ook niet. Maar er waren ogenblikken, dat er een beklemming om hem hing. Dat introuwen zou zeker niet goed aflopen.
Gauw genoeg zou hij een-te-veel zijn bij de Van der Poortens. 't Was
hem ook zo vreemd, niet meer zoals eerst, net of hij niks meer om Mien
gaf. Hij trouwde ook wel erg jong, had misschien toch beter gedaan
met wat te wachten. Zijn moeder had ook wel gelijk, hij kwam daar in
een rare boel. Van der Poorten, zo'n ouwe Oostganger, oud en half
suf al van de jenever . . . en Marie . . . Mien was zeker heel anders, dat
was waar. De Rooie zwetste er wel lelijk over, dat was natuurlijk gelogen. Maar dat ze 't nu zo met 'r moeder ging houden! Hij zou er
moeten werken voor allemaal en voor de rest niks zijn, werd er gezegd. Allerlei gedachten gemelijkten in hem op. Ezel, die hij was geweest. Stommerik, dat hij zo met zich had laten doen. Hij had toch
nog tijd genoeg gehad om te trouwen. De Rooie was veel slimmer.
Hij had nergens meer lust in, alles was vervelend, hij had 't land aan
de hele boel.
Dan schudde hij het gedenk van zich af en werkte harder nog dan anders. Om te vergeten, 't Was nu toch eenmaal zover. Veranderen ging
niet meer of er zou grote herrie van komen. Er moest nu maar vlug
voortgemaakt worden. Gauw trouwen en dat er dan maar van kwam
wat wilde!
Hansen trok er zich niets van aan. 't Was hém goed, dat ie maar trouwde. Moortje had 't in 't begin niet gaarne gehad, 't Was zo'n raar volk,
die Van der Poortens. Niet veel soeps. Dat Jan nu bij die hoop terecht
moest komen. Die hadden hem vroeger al bedorven, toen hij nog sche82

per was. Nu zouden ze hem zeker héél ongelukkig maken. En dat introuwen nog daarbij, dat zou niet goed aflopen. Wat ging Jan toch
beginnen! Zo jong al trouwen. Als hij zo goed wist, wat trouwen was,
als zij, dan zou hij 't wel laten. Maar dat is niemand wijs te maken
voordat het te laat is. Wat waren ze toch dom. Zich zo in de ellende
en 't leed te gaan storten. Dair, als zij nog eens jong was, sprong ze
nog eer in een diepe kuil dan te trouwen. Wat halen de mensen zichzelf toch een verdriet op de hals, dat ze niet hoefden te hebben. Een
gesjouw was het, de hele trouw, anders niet. Wat had ze nu van haar
leven gehad? Niets, niets. Hard werken, veel kinderen en veel leed,
dat was 't. Een slaaf, een hond was ze geweest, meer niet. Gehoopt had
ze, altijd gehoopt dat 't weer eens beter zou worden. Maar 't bleef
hetzelfde. Van de ene ellende in de andere. Toen ze veel kinderen kreeg,
troostten andere vrouwen haar: dat was niets, ze moest haar 'tel' toch
hebben. Hoe gauwer ze er dan waren, hoe eer was ze d'r ook af. 't Was
een gesukkel geweest, geen ogenblik rust. En dan dat met Jan. En met
Hansen. En dan dit kind en dan dat ziek. Bij Hansen kostte alles te
veel. Nog eer honger lijden dan 't er van te nemen. Ze had meer armoede gehad dan wat anders, sinds ze getrouwd was. En voor de kinderen kon ze niks krijgen dan met grote ruzie, nog geen voorschootje.
Kon zij 'r Jan eens allemaal goed zeggen, dat hij 't ook van haar
aannam. Hij zou zich nog wel eens bedenken, eer hij zich zo in het
verdriet ging zetten. Maar toen eenmaal alles beslist en er toch niets
meer aan te veranderen was, werd haar denken afgeleid naar wat er
moest gedaan worden voor 't trouwen. Jan moest toch behoorlijk voor
de dag komen, dat er later geen gepraat over kwam. Een kast kreeg
hij mee, dat was zo 't gebruik. En zijn hemden en zo wat van alles.
Als hij niet genoeg inbracht, zou 't geschandaal gauw los zijn. Druk
omzorgend beredderde zij 'zijn uitzet', 't Kostte wel weer moeite in huis
maar zij wilde het goed hebben. Zo'n volk als de Van der Poortens had
toch dadelijk wat te zeggen.
Zij zelf kreeg voor de bruiloft een nieuw kleed. Na veel gekijf had ze
het losgekregen. Daar was ze kinderlijk blij om. Ze begon zich zelfs op
de bruiloft te spitsen.
Dat was het eerste na haar trouw. Met glanzende ogen vertelde zij het
aan de buurvrouwen. Allen kwamen de stof bekijken en spraken er
over. 't Was een gewichtige gebeurtenis.
'En Floor krijgt zo'n schoon nieuw zwart kleed! Ja, van echte stof. Ze
zal er deftig mee zijn.'
De vrouwen betastten de stof tussen duim en vinger. Waar had ze het
gekocht en hoeveel had ze er voor moeten betalen? Wat voor voering
ze er bij gebruikte en wat voor knoopjes?
Floor overlegde ernstig met haar, welke naaister het maken zou.
En toen het klaar was, een paar dagen voor de bruiloft, moest zij het
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aantrekken en laten zien. De buurvrouwen kringden om haar heen. En
streken haar over de rug en over de mouwen. Floor moest zich omdraaien en een paar passen lopen. Ja, 't paste goed. Ze was er fijn mee.
Ze mocht zich laten zien op de bruiloft.
Met stralende ogen liet Floor zich bekijken. Opgewonden vertrok ze
hier en daar een plooi. En vroeg maar: 'Goed, nietwaar? Goed, nietwaar?' En verschikte en liep op en neer, met veel beweeg van niet
weten wat te doen.

i6
Toen het nieuwe klooster zover gereed was, dat de aarmemer het gebouw kon overgeven, kreeg Jan werk aan de muur rondom het hele
terrein. Die vorderde veel tijd. Zo had hij nog altijd een goede verdienst.
Wel had 't werk gedurende de winter verscheidene weken stil moeten
liggen. Maar van de tijd af, dat het bouwen van het klooster was begonnen, hadden de boeren geen arbeiders meer kunnen krijgen. Toen
het vriesweer het voortwerken belette, was er op de boerderijen nog
genoeg te doen. Men moest nu maar gauw zijn, nu was er volk te krijgen, zolang tot het weer open weer werd. Dan ging weer alles naar
het klooster. De boeren mopperden wel, dat ze hoger dagloon moesten
geven dan vroeger, door al die 'vreemdigheden', en die 'nieuwerwetse
fratsen', maar zij hadden de arbeiders toch nodig. En betaalden.
De zondagen waren echte zuipdagen geworden, meer dan ooit. Er werd
veel verdiend en veel gedronken, 's Avonds woelden en herrieden de
werklieden het dorp rond, van het ene café naar het andere. Vooral,
waar meiden in de herberg waren, ging 't wild toe. Verscheidene mensen begonnen een café. 'Er was veel aan verdiend', meenden ze.
's Zaterdagsavonds en 's zondags plaste het bier over de tafels en de
vloer. Ze konden het wel dweilen, zo druk was 't weer geweest, zwetsten de lui tegen elkander op. Als ze 't maar hadden, waren de jongens
van het dorp royaal. Ze lieten het geld wel rollen, 't kwam er hun op
een paar niet aan. Zo moest het ook zijn. Tot laat in de nacht, tot
's maandagsmorgens toe vaak, ging het door. Al maar drinken en lawaaien. Dikwijls deden ze als razenden. Om zich uit te woesten, als
de bierroes hen dol gemaakt had. Wat kon hun de hele boel verrekken,
geld zat! Lol moesten ze hebben!
Met de knieën wipten zij de tafels omhoog, dat de volle bierglazen
omvielen. Onder dronkemans-gelal en getier. Hun zwaar neerstampende voeten, op de maat van het uitgeschreeuwde lied, verscherfden de
glazen en trapten de stukken tot splinters. Dan de tafels 't onderste boven, en hossend sprongen ze er omheen. Tot iemand daar weer ge84

noeg van had, en de poten er af trapte. Op een plaats werd zelfs op een
avond de lamp van de zolder geslagen.
De herbergier, die het beletten wilde, kreeg ruzie met de wilde troep.
Ze lieten hem met de stukken zitten en kwamen niet meer in zijn café.
Maar de meesten waren slimmer, lieten hen maar aandoen. Op betalen
keken zij zo nauw niet.
Jan was er altijd bij. In de week werkte hij hard en verdiende goed. Dan
mocht hij toch ook wel eens wét verzet hebben? Dat was ook alles,
wat werkende mensen hadden, hè? Ja, hij wist 't wel, dat Mien 'r moeder hem dat niet gunde, net zo min als vader Hansen. Maar daar zou
hij zich nou eens niet aan storen. Hij gaf 'r de bliksem van, van al het
gezanik. Hij zou zich nou ook 'ns niet de baas laten spelen. Als hij
's zaterdags of 's zondags zijn loon afgaf, dan was het altijd: 'O, ik
dacht dat het meer was!' Of: 'Ze betalen aan het klooster ook zo goed
niet meer als in het begin,' of zo iets. Met een heel nuchter gezicht.
Hij deed dan net, of hij niets begreep. Hield zich maar van de domme.
En liet 't maar zo. Maar hij snapte het drommels goed. Als ze meenden
van niet, dan kenden ze hem nog niet, hoor. Hij zou zeker tot op de
laatste cent toe alles moeten afgeven. En niks verteren. Thuis zitten
als een ouwe huisvader. Hij alleen werken en verdienen, en de anderen
opmaken. Daar dankte hij toch voor. Hij nam 't er zich vóóraf van.
Toen ze pas getrouwd waren, hielp Mien hem altijd, als haar moeder
zo iets zei. Maar nou keek ze ook al zuur en begon wel eens te mopperen. Hij begreep 't wel. Als hij op zijn werk was, bleef Marie er tegen
haar over zaniken, dat Jan zoveel dronk en zoveel geld nodig had. Hij
had er een paar keer woorden met haar over gehad, 't Moest nou niet
lang meer duren, dan zou hij 't ronduit zeggen, dat hij het verdomde,
voor allemaal te werken, dan moest ze het maar weten. En ze hoefde
zich door haar moeder niet te laten opstoken tegen hem. Als ze zijn
verdienst niet hadden zou 't hen zo niet gaan. Dat Van der Poorten
iedere dag zijn klare moest hebben, daar werd niets over gezegd. Dat
kostte toch óók. 't Was hem ook niets naar de zin, dat die Rooie nog
zoveel bij Van der Poorten aan huis kwam. Die lag er de halve tijd, zeiden de lui. Zijn werk-kameraden hadden er hem al wat mee voor de
gek gehouden. Ze vertelden hem terug, hoe de Rooie ging zwetsen en
stekelig-spotten: Bij Van der Poorten was het goed, daar had hij maar
voor het kiezen.
Hij geloofde d'r geen woord van. Het zouden gemene leugens zijn.
Maar dat gelach en gepraat was toch om hels te worden, 't Was eigenlijk maar gelukkig, dat de Rooie hém niets zei, als hij een stuk in z'n
kraag had, want dan gaven 't misschien dooien.
Zijn kameraden van 't werk meenden 't niet kwaad, dat wist hij wel.
't Was maar plagerij, als ze hem voor de gek hielden met de Rooie en
Mien. Toch was het vervelend, en hij kon tegenwoordig niets verdra85

gen. Durfde hij er maar eens ronduit met Mien over spreken. Maar
Mien was zo anders dan vroeger. Ze zei wel weinig over de Rooie,
maar scheen niet kwaad meer op die vent. En tegen hém was ze zo
vreemd, alsof ze niets om hem gaf. Overal had hij het land over. Dikwijls zou hij op het minste woord woedend kunnen worden. Waarom
precies, wist hij niet. Soms was hij net gek en wild, en dan weer was
hem alles hetzelfde, of hij werd over alles kwaad.
't Was thuis ook niet meer, zoals kort na de trouw. Toen was Marie
vriendelijk en goed voor hem geweest. Heel bezorgd, 't Was Jan voor
en Jan na. Gauw genoeg was ze ook weer begonnen van vroeger. Hij
had 't haar voor de trouw beloofd, zei ze, dat alles weer goed zou zijn.
Maar 't was nu toch ook goed.
Nee, zoals vroeger. Hij wist wel, hij had haar nog niet vergeten, had
hij zelf gezegd.
Dat was hem dan toch te erg geweest. Hij was om de donder geen fijne,
dat wist hij wel, en hij had genomen, wat hij krijgen kon, vooral onder
dienst, maar dat kon hij toch niet van zich verkrijgen. Als het dan nog
een andere geweest was.
Maar sinds was Marie heel veranderd. Als hij thuis was, kreeg hij van
haar een lang gezicht en nauwelijks een goed woord. Altijd even kortaf. Dit was niet goed en dat deugde niet. Hij kon niets meer naar haar
zin doen.
Met een grimmig gezicht keek ze naar de boterhammen, die hij meenam naar het werk. Nu Mien niet goed meer kon, omdat het op een
eindje met haar liep, kwam zij 's middags het eten brengen. Maar dikwijls lang over de tijd. En soms maar half genoeg, 't Beste was er uit.
Hij was al eens met een hongerige buik weer aan het werk moeten
gaan. 's Avonds had hij erover gesproken met Mien, heel in 't goeie,
maar zij was kwaad geworden. Hij moest maar wat minder drinken,
was het toen. 't Ging ook allemaal zó niet. Voor hém was alles te veel,
dat merkte hij wel. Van der Poorten deed met zijn vrouw over. Hij was
'n sul. Die liet zich behandelen als een kwajongen. Was bang voor
Marie. Keek haar naar de ogen om een borrel. Dikwijls liet zij hem
lang schooien, eer ze de drank gaf, maar weigerde nooit. Nu hij hem
zo goed kende, wist hij ook heel goed, dat Van der Poorten nog lang
niet versleten was. Bejaard ja, maar zijn kracht had ie nog wel. Zou
nog best wat kunnen werken. Maar dat Mien zó was. Dat die zich
liet ophitsen door haar moeder. Van een huisje te huren voor hen alleen, wilde zij niets horen. Dan begon zij dadelijk te schreien en te
kijven. Hij moest ook maar anders zijn. Hij was ook nooit content. Met
moeder en haar was 't zo goed. Er waren ook wel redenen voor, dat
moeder kwaad op hem was. Moeder had er haar wel iets van verteld.
Dat was gemeen van hem. Ook had moeder er wel wat van gehoord,
waarom hij zo lang in het hospitaal gelegen had.
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Hij was opgestoven, wie die gemene leugens daar was komen vertellen.
De Rooie misschien? Dan zou hij toch eens kijken, wat hij met die
smeerlap te doen had, die alle dagen daar in huis lag en van alles ging
rondzwetsen.
Nee, de Rooie niet. Die was zo slecht niet, als hij wel meende.
Wat was hij woedend geweest. Hij wist niet, wat hij deed of zei van
kwaadheid! Nu zou hij op de duur nog de gemene kerel worden en
niet eens meer wat kunnen zeggen, of zo iets werd hem dadelijk in
't gezicht gegooid. Zo'n heks van een wijf, die hem zelf zo nagelopen
had en bij hem had aangehouden. Zij en de Rooie waren van alles de
schuld, dat was zeker. Maar hij kón dat niet tegen Mien zeggen. En
dat Mien die vent nu ook al ging voorspreken!
't Enige plezier, dat hij had, zou hij dan ook nog niet mogen hebben.
Hij nam 't er zich van, als ze dat maar wisten.

17

Toen de muur om het terrein klaar was, namen de zusters er haar mtrek. Met grote plechtigheid van feesten en toespraken, vlaggen, erebogen en kransen. In een lange stoet ging 't naar het nieuwe klooster
toe. De schoolkinderen voorop. Dan de dorpsschutterij, enige mannen
en jongens met een oud, verroest geweer op de schouder. De schutters
gekleed in zondags pak en een platte pet met rood biesje. Bijna zoveel
modellen van geweren als er personen waren. Enige bloemen, tot een
bosje saamgebonden, staken uit de lopen. Voorop een man, die een
spits uitlopende stok de lucht inpiekte met strak-ernstig voor zich heen
geblik en druk-doening in al zijn beweeg. Nu en dan plotseling omdraaiend op de hielen en met een vlugge zwaai de stok wegpriemendpiekend naar de schutters. Dan weer met een dansachtige sprong vooruit, de stok balancerend boven zijn pet. Op hem volgde de tamboer, die
met snelle slagen het gele vel besloeg, waarin een groot scheur-gat
zwart opvlakte. Het oude, hier en daar uitgerafelde vaandel, waarop
een verschoten heiligenbeeld nog even zichtbaar was, werd in lange
golvingen heen en weer gezwaaid. Tussen twee schutters in, stijfbeende
de koning met bovenlijf-zwaaien bij elke pas, voort. Een hoge hoed
met een krans van bloemen op de rand, en een ketting met zilveren
platen over de schouders, waren de tekenen van zijn waardigheid.
Daarna de andere schutters, met zware, onregelmatige stappen marcherend. Een starre zwijging gewichtigde om hen heen.
Op de schutterij volgden bruidjes met grote boeketten. De dorpsfanfare
toeterschetterde haar koperklankmuziek hoog boven aUes uit.
De boeren hadden een erewacht gevormd. Allen droegen een wit-katoenen broek op de zware schoenen, die niet in de stijgbeugels pasten, en
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een hoge trouwhoed, nog van vader en grootvader. Staart en manen
opgebonden met een rood lint, sjokten de werkpaarden voort,
's Zondags vóór de plechtigheid had de erewacht geoefend. Ze was naar
het naburige dorp gereden en had stilgehouden voor de deur van alle
café's. De boeren bleven dan op hun paard zitten en kregen zo het
bier aangereikt. Dronken tussen hun geroep van: 'sta still', 'hu!' 'sta
dan!' tot de onrustig trappelende paarden, de glazen leeg. En wierpen
het overblijvende schuim op de grond. Dat was al een feest geweest.
Geestelijken, de zusters en de burgemeester met de raadsleden volgden
in wagens.
Een grote troep mannen, vrouwen en kinderen lawaaiden achterna.
De feestrede sprak van de onschatbare weldaad, heden aan het dorp
bewezen. Van de grote zegen die voortaan over het dorp zou neerdalen, na de gebeden van die vrome Godgewijde maagden, die afstand
hadden gedaan van de wereld en haar genoegens, om te leven in vrijwillige armoede en versterving, tot heil van haar medemensen. Zie, het
voorrecht een klooster te bezitten, kon het dorp niet genoeg op prijs
stellen. Allen moesten zich dankbaar tonen voor die genade en met
vreugde in 't hart moest de redenaar het zeggen, ofschoon de aandoening hem bijna het spreken belette, dat aller deelneming en blijdschap
hem troffen tot in de ziel. Zie dat wapperen van de nationale driekleur, zie die bogen en kransen getuigen van hun geestdrift. Zie dat
opkomen van allen om de plechtigheid met hun tegenwoordigheid op
te luisteren. Zie al die bewijzen van vurige Godsvrucht en van innig geloof. Alles, zelfs de hele natuur stemde in met hun feestgejuich. De
zon schitterde aan de hemel, die met welgevallen neerzag op zijn kinderen, die zich rechtmatig verheugden over het onwaardeerbare geluk, dat hun ten deel gevallen was. Maar die stemming moest ook blijven en zich uiten in een altijddurende erkentelijkheid. Een zee van
weldaden zouden de vrome zusterkens verspreiden door gebed in afzondering. Zij zouden zich geheel wijden aan het geestelijke, dat ver
boven het aardse verheven is, om zondaars te troosten, ongelukkigen
te steunen en smarten te lenigen. Maar de gelovigen moesten dan ook
mede zorgen voor haar onderhoud. Hun milde vrijgevigheid was bekend, getuigen de prachtige ramen en heerlijke beelden in hun kerkgebouw, hun tempel, die vele dorpen hen benijden konden. Een nieuwe
tempel was hier verrezen, mede door de goede zorgen van hun burgemeester, die, hoe jong nog, blijken had gegeven van steeds op 't welzijn
der gemeente naar lichaam en ziel bedacht te zijn. Dat klooster was een
sieraad voor de gehele streek en een weldaad voor allen. Zij moesten
dat voortdurend op prijs weten te stellen en konden hun dankbaarheid,
ook aan de burgemeester, niet beter tonen dan door het klooster te
steunen. Er was veel geld nodig. Zeker, dat zou er wel komen, maar
de dorpelingen moesten de vreemdeling met trots kunnen wijzen op
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hun klooster, waartoe ook zij hadden bijgedragen. Ieder moest offeren
naar zijn vermogen, het penningske der weduwe zou ook niet versmaad worden. Nog veel wachtte op voltooiing, eer het klooster de
jonge dames uit de aanzienlijkste families een huisvesting en opvoeding kon aanbieden overeenkomstig de stand, waarin zij door hogere
beschikking geplaatst waren volgens een alwijze, nimmer falende regeling.
Gejuich en getoeter daverde omhoog, toen de redenaar eindigde. Opnieuw bonkerde dreunend het massaal hoerageschreeuw en gejoel op,
toen er gezegd werd, dat allen zich op gepaste wijze moesten vermaken tot viering van deze heugelijke dag en daarom vrij drinken hadden. De hoge gasten gingen binnen, waar hun het grote officiële feestdiner werd aangeboden.
De laatste karren werden geladen.
Nog een partij steigerhout, planken en kalkbakken moesten naar 't
naastbijzijnde station vervoerd worden. Dan was alles opgeruimd.
Met een paar kameraden was Jan aan 't werk. De anderen hadden gedaan gekregen, toen de muur klaar was.
'Allee! Hop!'
Een kalkbak vloog over de zijplanken op de kar en holderde over de
houten heen, tot hij vast lag.
'Ziezo, die kan er niet afvallen!'
'Vooruit, pak aan! Een . . . twee . . . drie!'
Een lange steigerpaal zwaaide met een aanzet omhoog. Het dunne uiteinde zwiepte heen en weer, ver van de karbodem af.
Met geroep en druk beweeg spoorden de arbeiders elkander aan tot
haast.
'Hela, niet zo lui!' schreeuwde Jan. 'Denkt ge dat ge het voor niks
krijgt?'
Vóór de avond moest alles op de ladingplaats zijn. De aannemer had
hun een goed drinkgeld beloofd, als zij daarvoor zorgden. Dit moesten
ze zich niet neven de neus laten gaan. 't Was de moeite van wat harder
werken waard.
'Zeg, hoor hem eens!' riepen de anderen spottend terug. 'Hij wil zeker
opzichter worden!'
'Jongens, de handen uit de mouwen!' deftigde Jan. 'Wie niet werkt,
zal niet eten. Niet drinken, wil ik zeggen!'
'Vanavond zullen we hem nog eens raken, hoor! Het is de laatste keer
moeten we maar denken. Zeg, het is sakkerjuus jammer, dat het ding
klaar is. We moesten altijd zo aan het bouwen kuimen blijven. Dat
was wat, hè?'
'De hele boel moest nou invallen!'
'Vannacht achtereen weer afbranden tot op de grond.'
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'We zullen er maar een emmer petroleum aan wagen.'
'Dan zoudt ge die anne zusterkes eens zien.'
'Nou zeg, arm? Geld als water!'
'Wat zal het ons tegenvallen. Jan, als we weer de boer opmoeten voor
een mark 's zomers en een kwartje 's winters. Dan zullen we de glaasjes
bier wel uitslurpen, zonder ze om te stoten. Hadden we dat nog maar
allemaal terug, wat weggedweild is!'
'Och wat, jullie bent jonge kerels. Jullie kunt gaan waar ge wilt. Als ik
zo was, los en libre, dan verdomde ik het toch voor die boerenhufters
te gaan werken voor niks. Maar ik met vrouw en kinderen . . . '
'Het zou wat voor u! Gij zijt er wel achter.'
Gelach lawaaide Jan tegen.
'Ja ja, lul maar. Ik zit er mee te houden!'
'Wel, ge moet de Rooie half laten betalen. Jullie hebt immers samen
gedaan. Samen de lol en samen betalen, dat is niet meer dan recht!'
Een pijnlijke trek van gedwongen lachen krampte Jan om z'n mond.
Hij wilde d'r tegen in gaan, tegen dat vervelend geplaag, met onverschillig-doening in een net van pas antwoord. Maar zijn woorden werden bedolven onder de uitroepen van allen tegelijk, die nu hard opluidruchtigden, om hem voor de gek te houden.
Hij kon zich niet verstaanbaar maken en een gemelijkende zwijging
strakte over zijn gezicht. Dat was nu altijd te doen, sinds er een kind
geboren was. Vervelend, altijd datzelfde gezanik over de Rooie. 't Was
natuurlijk maar plagerij, omdat de Rooie zo dikwijls bij Van der Poorten aan huis kwam, maar verdomd beroerd op de duur. Wat had die
vent daar nou ook altijd in huis te liggen? Iedereen wist, wat voor 'n
snuiter hij was. Met Marie en hem was 't nog altijd aan de gang. Mien
was ook niet meer kwaad op hem. Dat gemene geklets. Die Rooie zette
zijn bek maar wijd open, zwetste d'r van alles uit, maar met zo'n halve
woorden, en altijd over Mien. Zo eigenlijk niks zeggen, toch, dat iedereen het begreep. En d'r waren er altijd, die het geloofden. De meesten
konden de Van der Poortens niet lijen.
'Is nou alles geladen?'
De arbeiders speurden met zoekende ogen om zich heen of niets vergeten was. Raapten nog een paar stukken hout op, doorgebroken palen, en gooiden die op een van de karren. Liepen toen nog eens over
het terrein, naar alle kanten uitkijkend. Neen, er was niets meer te vinden.
Dan maar opbinden.
Een hees zich over het rad op de kar. Een ander gooide het touweind
over de lading heen, dat het aan de andere kant op de grond viel. Die
er boven op stond haalde het aan en de overigen trokken het vast, dat
het spannend kraakte.
Daarna de volgende kar.
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Toen was alles in orde. De voerlui kwamen met hun paarden. En
schokkend, hout-bolderend gingen de laatste vrachten weg. Een doodse
stilte van uitgestorvenheid bleef achter, die de arbeiders vreemd aandeed na al dat geroezemoes en de werkdrukte van de bouw. Zij voelden, vaag-onheimelijk, de orde van klaar zijn. 't Was ook nog geen
avond, hun hele lijf stond nog naar werken. Dat was nu het laatste. Zo
dadelijk zouden ze vertrekken, met het zeker-weten in zich, dat 't nu
afgelopen was. Lang hadden ze samen gewerkt. Wat nou? Morgen
vroeg wat o ml an teren en ander werk zoeken.
Een vreemd, onprettig gevoel spijtte in hen op.
'Ziezo jongens, dat hebben we gehad. Onze goeie dagen zijn naar de
bliksem.'
'Ja, het is afgelopen.'
Zij stonden bij elkaar in een troepje, een paar leunden tegen de muur.
't Gesprek ging niet. Slechts nu en dan brak een enkel woord de zwijging om hen, voor een ogenblikje. Zij moesten op de aannemer wachten, die birmen was. De wagen van het klooster stond klaar om hem
weg te brengen.
Eindelijk ging de grote deur open. De aannemer gaf zuster-overste een
hand en ging met haastpassen van zich verlaat hebben, naar de arbeiders. Rood glom zijn gezicht.
'Die heeft nog een fijne fles soldaat gemaakt!'
'Aha, de karren al weg, zie ik.'
'Ja, meneer.'
'Niks vergeten? Wacht, dan zullen we eens gauw afrekenen. Zusteroverste heeft mij naar goede arbeiders gevraagd om aarde te versjouwen voor de nieuwe tuin. Ik heb jullie allemaal opgegeven.' Hij haalde
de portemonnee uit zijn zak en betaalde.
'Nou, jongens, hou je maar goed, hoor!'
'Dag meneer!'
Gehaast ging hij weg.
Jan en de andere arbeiders slenterden naar het dorp. Om 't drinkgeld te
gaan opmaken, 't Vooruitzicht, werk te krijgen bij de zusters, bracht
weer wat gepraat onder hen. Langzaamaan wat meer luidruchtigend
naderden zij het eerste café. Ze zouden 't er dan nog maar 'ns van nemen, 't zat er aan. De baas was royaal geweest. D'r werden ook niet
alle dagen kloosters gebouwd. En 't bier was voor de ganzen niet gemaakt. Die het langst leefde, kreeg het toch allemaal.

18
't Was een heel werk geweest voor zuster-overste, de geschikte arbeiders uit te kiezen voor de tuin-aanleg. Een zware verantwoording. De
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aannemer had haar wel enige namen opgegeven van goeie werkers,
maar zulke mensen letten niet op godsdienstigheid en op de familie, of
daar soms wat aan los is. Een klooster moet overal om denken. Een hele
boel anderen hadden zich ook nog aangemeld. Ja, zij gaf een goed loon,
meer dan de boeren. Zij had de beste arbeiders dan ook maar voor 't
nemen gehad.
Gelukkig had zij veel steun van de burgemeester en van de geestelijken
uit 't dorp. De aannemer had in 't bijzonder Jan Hansen aanbevolen.
Maar zij was wat blij, dat zij eerst inlichtingen gevraagd had. Wie zou
nu ook zó iets denken, op zo'n eenvoudig boerendorpje! Hij zag er anders als een heel flinke werkman uit. Een die wist waar hij staan
moest. En flink kon praten. Men kon toch maar niet te voorzichtig zijn.
Toen hij zo kranig antwoordde en zo beleefd, heel anders dan de meeste boerenarbeiders, had zij al op het punt gestaan die maar vast aan te
nemen. Zo'n werkman was ook nogal licht te gebruiken voor allerlei
andere zaken, waarvoor wat meer slimheid nodig is. Dat was altijd gemakkelijk. En 't vorderde geen hogere uitgaven. Op 't laatste ogenblik
had zij echter toch maar besloten met zeker-beloven nog wat te wachten. Toen hij aandrong omdat hij getrouwd was en niet lang zonder
vast werk kon blijven, had ze wel half en half moéten toezeggen, bang,
dat hij anders dadelijk naar een ander zou gaan en zij geen kans meer
zou hebben om hem te krijgen. Zij wilde alleen maar graag eerst weten, of de burgemeester en de geestelijken niet iemand in 't bijzonder
op 't oog hadden. De burgemeester moest men ook te vriend houden.
Een klooster had allicht de gemeenteraad nodig. In geldkwesties of bij
aankoop van gronden, voor uitbreiding van de terreinen. Maar zulke
dingen waren niet in haar denken opgekomen. Dat met zijn moeder,
toen die bij de vader van de burgemeester diende, en al die schandalen, waarvan de familie van de burgemeester zo'n last had. En als kind
zo'n vlegel. Die diefstal, dat weglopen en die vreselijke dingen allemaal
van zijn schoonmoeder. De wethouder had ook erg over hem te klagen,
omdat hij zijn zoon overal zwart gemaakt had, die nu een heel slechte
naam had gekregen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk!
't Had niet veel gescheeld, of zij was d'r lelijk ingelopen. Zij kon aan al
die vreselijk slechte dingen niet denken. Wat een bedorvenheid tot in
de grond. Er zou over gepraat zijn geworden in de hele omstreken en
overal, dat het klooster juist die had genomen en fatsoenlijke arbeiders was voorbijgegaan. God weet waar 't was doorgedrongen. Men
kon nooit weten, en zij had er als overste voor te zorgen, dat 't klooster onder de hogere standen een goede naam kreeg om zoveel mogelijk pensionnaires te krijgen. Want voor een inrichting naar de eisen
van de tijd was veel geld nodig, 't Schilderwerk zou schatten vorderen.
Dan de tuinen met paviljoenen, de serres, de meubilering van de vele
zalen en wat er nog allemaal kwam kijken. En zonder dat was er ook
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niet aan te denken rijke zusters te krijgen. Voor haar geld moesten die
als 'koorzusters' een geriefelijker leventje hebben. 'Werkzusters' brachten niet veel in.
De burgemeester had op haar vragen niet veel willen antwoorden. Met
hoog ophalen van de schouders en bedenkelijk vertrekken-omlaag van
de mondhoeken had hij alleen maar gezegd: 'Ja zuster-overste, ik wil
niemand van m'n gemeentenaren tegenwerken, maar die . . . eer ik die
nam, zou 'k toch nog maar 's goed uitkijken, 't Zou voor de goede zeden van 't dorp veel beter zijn, als die maar weg was, voorgoed. De
heilige eenvoud is er nog onder de mensen, maar die Jan bederft ze
totaal.'
Meer wilde hij niet loslaten. Maar zij begreep toen wel, dat er iets
niet in orde was met Hansen. Dat hij er op gerekend had werk te zullen
krijgen van 't klooster, en dat hij er hard voorzat, dat kon zij toch niet
helpen? 't Welzijn van 't klooster moest vóór alles gaan. En dat had een
andere taak te vervullen, een hogere. Dat mocht geen vals gevoel van
medelijden haar uit 't oog doen verliezen. De lui klagen ook maar,
hebben nooit genoeg. Dat mindere volk is nooit tevreden. En wat ze
hebben, verdrinken ze tóch.

19
Jan slenterde langzaam naar huis. Met zware benen van trage moedeloosheid, en de kop gebogen onder versuffend gedenk. Een doffe bitsheid strakte om zijn gemelijk op elkaar gebeten lippen en staalglansde
hard in zijn ogen. Niks, niks, de hele boel was niks, 'n miserabel gesjouw, 'n rotzooi 't hele leven! Hij hoefde zich waarachtig niet te haasten. Het kon niet schelen, al deed ie er de hele dag over eer ie thuis
was, spotte het bitter op in zijn gedachten. Hij kon nou ook wandelen
en rentenieren. Verdomme ja, rentenieren! En met de hele familie verrekken van armoede. Daar liep hij nou te 'niksnutsen!' Maar wie zijn
schuld was het? De zijne niet. Hij wilde toch wel werken, hoe meer, hoe
liever. Daar was hij nooit bang voor geweest. Hij had altijd kunnen
aanpakken, had nooit achteraan gestaan. Had het zwaarste werk uitgezocht om maar te kunnen verdienen. Nou liep ie z'n eigen in de weg.
Of ie al naar huis ging, wat moest ie daar aanvangen? Wat rondlopen
weer, in en uit, en zure gezichten zien, en gezanik aanhoren, dat er
geen brood meer was en de kinderen zeurend schreiden om een boterham. Sakkerju, kon hij 't helpen? Dat er nergens werk te krijgen was?
Had ie er niet genoeg om geschooid? Vroeger zochten ze hém. Nou
baatte het nog niet, als ie zich ging presenteren. Als vaste arbeider had
hij niet klaar kunnen komen. Bij deze en gene een enkele dag, in erge
drukte, dat was alles. Toen had hij wat anders geprakkezeerd. Wit zand
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gegraven en verkocht tegen vijftien cent een hele kar, in 't dorp bij de
lui, die daarmee de vloer bestrooiden. Maar met een kar vol kwamen
ze een jaar toe en de meesten gingen zelf nog graven. Hadden óók tijd
genoeg, zoals hij. Daarna had ie hei gemaaid, voor strooisel op de stallen. Nu had ie er nog 'n kar of drie liggen en was de boeren af geweest
om ze te verkopen. Van de ene deur naar de andere, 't Was overal mis
geweest. Nou verdomde hij het toch ook om nog langer te gaan bedelen. Allemaal hadden ze nog genoeg in voorraad. Maar eer 't morgenvroeg was, zouden die boerenbeesten ze tóch wel gehaald hebben, dat
wist hij. Zo deden ze dat altijd, 's Nachts d'r op uit en de afgemaaide
hei gaan stelen. Als hij er toch een betrapte, sloeg ie hem de kop in.
Wat moest ie nou aanvangen? Hij kwam weer met lege handen thuis.
Allemaal gelijk zouden ze de schuld op hém gooien, net als altijd. En
als 't gekijf uit was, dan bleef 't zuur kijken. Wilde Mien dan ook maar
meegaan naar een andere plaats. Maar daar zat 'r moeder tussen, die
maakte haar de kop nog voort heel gek met 'r gemier. Daar had ie al
wat van moeten uitstaan. De hele dag opstokerij tegen hém. En de
Rooie stookte dat vuurtje. Dat begreep hij wel, bliksems goed, al hield
hij zich van de domme. En al praatte die vent hem nog zo mooi in z'n
gezicht. Ze moesten hém niks wijs maken, hoor. Wat ie zag, dat zag ie.
En wat ie gehoord had, dat vergat ie niet. Dat Mien nou zelf wel zag
dat ze maar met de Rooie had moeten trouwen. Waarom had ze met 'r
kwaje gekke kop met alle geweld die doodarme vent willen hebben,
die niks anders kon dan de hut vol kinderen brengen en er nog geen
droog brood voor te vreten had? 't Beetje pensioen mee helpen opmaken en zuipen, dat kon ie. Hij wist heel goed, dat zijn schoonmoeder en
zijn vrouw nu zo praatten. Zij waren 't met elkaar heel eens. Mien liet
zich overhalen.
Bij het klooster nam zijn denken een andere richting. Woedend schoten
de gedachten door zijn kop. Dat was van alles de schuld. Toen 't klaar
was, hadden ze het in de lucht moeten laten springen. Het klooster alleen had die armoede in het dorp gebracht, niemand anders. Daar lag
het nou, zo schoon als hij in de stad geen huis had gezien. Met grote
tuinen en wandelpiaatsen, en vijvers met goudvisies. Er rondom heen
vergingen de mensen van gebrek. Geen stukje grond, of 't klooster
kocht 't aan. Gewoon alles moesten die zusters ook hebben. Fijn smoezen konden ze, hoor. Ze bedonderden de hele boel met 'r gewiekste
bek. Als 't zo voortging, kochten ze het hele dorp weg. Geld hadden ze
genoeg. En dikwijls kregen ze goeie stukken grond ook nog voor een
appel en een ei.
'Toe zeg, dat moest je nou ons verkopen, dat komt het klooster nog
juist te kort. Ja ja, dat doe je wel, je hebt er immers verdienste van, hè,
en je weet wel, dat het klooster niet veel missen kan.'
Lummels, die zich door zo'n fijn smoel lieten bedotten. En van de raad
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kregen zij alles wat ze maar vroegen. Niemand in 't dorp verdiende er
nog wat aan. Alles kregen ze van andere plaatsen, in 't groot. De Rooie
en zijn vader waren nou ook opeens brave, christelijke mensen geworden. Er werd niets dan lof over hen gesproken. Sinds de wethouder een
stuk grond voor een prikje aan de zusters had verkocht. Hem kon 't
geen kwaad, die had toch geld genoeg, 't Was een streek van die kerel
geweest om de boel te bedriegen. Daar moest hij nou armoede voor
gaan lijden en alle dagen geruzie en zure gezichten in huis hebben. Als
hij zo dadelijk thuis kwam, zou 't gedonder wel weer beginnen, een gezanik van de andere wereld. Mien opspelen, hem overladen met verwijtingen, dat hij te lui was, dat ie keek. Dat het 'm te veel was, ergens
om werk te gaan vragen. Rondlopen en lanteren deed ie liever. Ze
moesten hem zeker komen nalopen, o ja. Waar moesten ze nou van
eten, want dat zou ie zeker toch wel willen hebben? Zij moest het zeker
maar van d'r hart afsnijden, ook voor de kinderen. Zuipen, dat kon ie
wel.
En dan maar janken. En Marie door 't huis lopen, met een ophitsend
spotgezicht. Nou en dan zo'n enkel woord er tussen gooiend, zo met
zonder-erg-doening, om Mien nog gekker te maken. 'Was de tijd maar
weer om, dat we het pensioen konden halen. Gelukkig dat wij er nog
zijn, anders was 't nog veel erger. Dat is gemakkelijk geld.'
Dat hij een opmaker was, dat moest ie dan maar slikken, de hele dag
door. Dat ie van hén moest leven, en zij 't daardoor krap hadden. Wilde hij dan nondeju niet weg, ergens anders heen, naar Pruisen? Hij
was er toch van 't begin af tegen geweest daar in te trouwen. Een
hondsjong, meer was ie er niet! Allemaal zaten ze hem op de kop te
hakken. Hij kon er hels van worden, 't Gemeenste was nog, dat Mien
durfde te zeggen: als ze met de Rooie getrouwd was, dan zou 't niet zo
gegaan zijn. Die had een kwaje naam, maar 't was ook niet allemaal zo
erg, als er wel verteld werd.
Ze maakten 'm gek met 'r gedonder. Joegen hem zelf naar de herberg
toe. Daar had ie ten minste een ogenblik rust. Dat was toch beter, dan
dat ie bleef tot ie 't niet meer verdragen kon en in z'n woede misschien
ongelukken maakte. Als 't nog niet haast uit was, dan verdomde hij
het, dan ging ie er tussen uit, zou wel terecht komen, 't Was 'm nu
haast lang genoeg.
Hij tastte met duim en wijsvinger in zijn vestjeszakken, doorzoekend de
hoekjes van de voering, ofschoon hij zeker wist, dat er niets in zat.
Haalde alleen wat grijs-blauwig pluis te voorschijn, afschaafsel van de
stof, dat zanderig hard aanvoelde tussen zijn over elkaar wrijvende
vingers. Gooide het met een vloek weg.
Beide handen gleden schuivend onder langs de rand van 't vest, of er
misschien niets tussen voering en stof was gekomen. Had ie nog maar
een paar centen. Dan ging ie nog niet naar huis, kon dat gezeur en
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gekijf nog lang genoeg aanhoren. De dorst brandde hem ook genoeg in
zijn lijf. Kon hij maar ergens wat lenen, maar daar hoefde hij niet om
te komen. Thuis ook niet, vader Hansen sloot alles weg, tot een halve
cent toe, en telde wel driemaal op één dag na. Kijk, daar kwam 'r ook
nog een aanlanteren, uit de hei. Had ook tijd genoeg zeker. Nou, hij
was niet alleen in 't dorp. Armoedzaaiers genoeg tegenwoordig, allemaal renteniers, ha, ha! De een keek nog zwarter en magerder dan de
ander, verrekten allemaal van de honger. Hij kon toch nog es licht
proberen, op de pof, of ie niet een potje los kon krijgen. Net doen of
ie bij vergeet geen geld in de zak had. Eerst heel gewoon willen betalen,
dan opeens, doorvoelend de zakken, verbaasd hoe 't mogelijk was:
daar heb ik sakkerju geen geld bij me, dat begrijp ik niet, ik meende
toch. Als ie dan maar zorgde dat ie echt deed, met z'n gezicht en met
z'n toon van spreken, dan merkten ze niks, en moesten wel zeggen:
nou, dat is niet erg. We zullen er u de deurwaarder niet voor sturen,
of zo iets. Met een gekke slag d'r doorheen kon ie dan alles weer
goed maken. Kwam over een paar dagen wel terecht, moesten 't maar
aanschrijven onder de klompen. Ze wisten 'm immers wonen. Zo maar
doen, dan kreeg ie tóch wat. Kon ie maar vast afspoelen, wat ze thuis
weer voor 'm in 't vet hadden. Potverdikke, de Rooie, die daar aan
kwam luieren! Hij liet zich villen, als 't niet waar was. Wat kwam die
nou uit de hei? Zeker weer thuis geweest, zo'n smeerlap! Weer smoezen over hém. Hij verdomde 't toch dat ie 'm aankeek, wou met die
vent niks meer te pakken hebben. Nou bleef dat mispunt staan, voor
't café van Rutten. Had hém zeker gezien. Een andere kant uitkijken,
doen of ie 'm niet zag, dat schoelje. Meende die nou nog, dat hij niet
begreep, dat het 'm alleen om Mien te doen was? Marie en Mien moest
ie allebei hebben, zoals ie ging zwetsen. Achter alle meiden en wijven
trok ie heen. Waar zou ie die draaimolenmeid nou weer hebben zitten,
waar ie d'r mee tussenuit geweest was? Kon die meiden niet begrijpen.
Daar had je nou die van de pachter van z'n vaders boerderij. Die had
al drie kinderen van 'm en méénde toch nog maar altijd, dat ie met 'r
trouwen zou en liet zich iedere keer weer wat wijs maken. Ze wisten
toch wel, dat ie in de café's d'r over ging lachen, 'n Legioen jongen
maakte hij, zei ie. Zo gemeen kon ie zwetsen. Verleden zondag hadden
ze hem afgeluisterd, toen ie de dienstmeid van z'n hms bij d'r ouders
afgehaald had. In 't straatje tussen de heggen had ie 'r gepakt en gezegd:
'Hier moet ge eraan! 't Is een goed plekje. Hier heb ik er al meer gehad!'
En die meid liet hem maar begaan. Bij allemaal kreeg ie 't klaar, al wisten zij ook, dat ie dan weer een andere nam.
Die vent bleef daar nog maar staan. Wachtte zeker, tot hij bij hem was.
Wat voor smoesjes zou ie nou weer hebben?
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Wat riep ie? Van bier?
Eer hij zich bedacht had, vloog 't hem uit de mond:
'Wat is 't er?'
'Of ge een glas bier mee komt drinken! Ge zult ook wel dorst hebben,
net zo goed als ik!'
Even tegenstribbelend schreeuwde Jan terug:
'Ik heb geen tijd!'
'Geen tijd? Kunt ge begrijpen. Ge zult het werk toch wel afkunnen
voordat het avond is. Het zal niet gaan lopen!'
Een schampering van d'r alles van weten lag in z'n woorden.
Overleggend denken flitste Jan door z'n kop. D'r was niks aan gelegen,
als ie die vent 'n paar glazen bier afzette. Eigenlijk hoe meer hoe beter.
Die moest nou niet menen, dat hij ze allemaal te slim was. Eens goed
zuipen en hém laten betalen en dan 'm links laten liggen en 'm eens
laten voelen, dat hij 'm in de smiezen had, dat ie Jan niks wijs moest
maken.
'Ja of nee?'
'Nou, vooruit dan maar. Ik geef er anders niet veel om. Ik heb al een
paar glazen bier gedronken,' loog ie, groot-doende.
Spottend loer-blikte de Rooie hem aan. Hij voelde die verdomde ogen
in dat satansgezicht wel. En woede borrelde even in hem op. Moest
dat rooie serpent hem voor de gek houden? Omdat hij geen werk had?
En in de hele hut geen cent was te vinden? Hij begreep wel, wat die
spottende lachtrek om dat smoel betekende. Dat die vent alles wist,
van Marie en Mien zelf had gehoord. Hij had ook niks, geen rooie duit,
maar die Rooie had toch meer dan genoeg aan z'n eigen. Met z'n geld
bebliksemde die alles, die smeerlap, dat beest. Hij zou zich stiekem houden en d'r van profiteren - en dan denken: barst maar! Zó leep was dat
mirakel toch niet, dat ie dat snapte, hè? Daarvoor moest je wat meer
van de wereld gezien hebben dan domme dorpskneuters. Als hij hem
zó te pakken had gehad, dan kon hij lachen en voor de gek houden en
de Rooie op z'n neus kijken.
Onder druk gewoon-praten ging Jan met de Rooie binnen, die vlot
trakteerde. De glazen moesten nog eens volgehaald worden. Nog eens
uitgedronken. Allee, niet laten verschalen! Vooruit verdomme, zuip uit.
't Komt op een paar niet aan. We zijn niet elke dag samen!
De drank roeste de twee drinkers naar de kop. Vooral Jan, die 't overlegd zich fijn houden gauw vergeten was, toen de biersmaak hem beheerste, en hij gulzig leegzwolg de grote glazen tot de rand vol, met
lange slok-teugen van de golvend-zwellende keel. Dat hij telkens even
moest nahijgen, als hij 't glas met een smak neerzette. Terwijl het bier
afdruppelde langs zijn kin, op zijn vest, en de schuimblaasjes wegkraalden om zijn mond.
Dan kommandeerde de Rooie kortaf, met onverschillig-toning in zijn
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stem, maar met een geheime spotflikkering in zijn ogen, die vals loerden: 'Haal vol!' Jan weigerde niet meer. Schoof al van zelf bij. Met
brede omhaal van woorden en zeurend herhalen zat hij te redeneren.
Zijn ogen lagen klein-geknepen in zijn gezicht, flauw waterig, niet
meer onder de macht van zijn willen. De bewegingen van zijn kop,
plot2eIing met een ruk achterover van kun je begrijpen, of schuin terzij
over de 2chouder van ja hoe 't nou precie2 zit, deden gewichtig, diepnadenkend. Druk gebaarden daarbij de armen . . .
Ze moesten hém nik2 wij2maken. Hij wist er alle2 van. Die hém verneuken wou, moe2t vroeg op2taan, daar bleef ie borg voor. Hij wist,
waar Abram de mosterd haalde. Was niet van vandaag of gi2teren,
hoor! Had meer van de wereld gezien aU 'n boer en 'n koe. Hij zei niet
véél, maar al2 't er op aan kwam, dan 2tond ie z'n man. Hij had geleerd
waar hij moe2t gaan 2taan. In Prui2en wou een opzichter hém ook een2
wat vóórmaken. 't Wa2 'm nog te dom gewee2t, hij ver2tónd zijn werk,
zo goed als de beste, daar durfde hij gerust voor uit te komen. Hoefde
voor niemand achter te blijven. Dit en dat was niet goed geweest, hij
moest dat zó doen, wilde die vent hebben. Maar hij had 'm kort en
goed gezegd, doodeenvoudig, waar 't op stond. Was meinen Sie wohl?
had hij gezegd.
Toen wa2 die kerel begonnen met een grote mond van verdammter
lump. Maar hij had 'm een voorgoed de waarheid onder de neu2 geduwd en hij had nik2 meer te missen gehad, niks meer af te keuren. Zó
moesten ze aangepakt worden. Maar dat moest men kunnen. Wie dat
niét kon, was 'n sul, daar deden ze mee wat ze wouen.
't Was 'm nog te dom af! Potverdomme nee, met hém niet, maar hij
kon wérken, onder dienst ook. De sergeant zei eens tegen 'm, hij moest
't geweer eens voor hem poetsen. Hij had nik2 gezegd, deed of ie 't niet
hoorde en liet 't geweer liggen, waar 't lag. Toen ie terug kwam, begon
ie te donderen, God-dit-en-dat, waarom 't geweer niet gepoetst was,
of ie 't niet gehoord had? Hij zei, verdommes goed, sergeant. Maar
hij deed 't niet. Of ie 't dan verdomde? Nee, hij verdomde 't niet, maar
hij deed 't niet. De sergeant zou 'm wel krijgen, pesten dat ie geen raad
wist en 'm d'r eens lelijk bijlappen. Maar nik2 hoor. AI2 ie recht had,
zweeg hij niet. 't Wa2 hem nog te dom af. Hij wa2 een arme duivel, dat
wist ie ook wel, maar dat raakte niemand. Werken kón ie, en aanpakken wou ie óók. Ze gingen genoeg over hém 2chimpen, en over z'n
2choonmoeder en z'n vrouw. Wa2 ie iemand wat schuldig? Dan moe2ten ze 't maar zeggen. Hij kwam er voor uit, dat ie nik2 had, maar die
kale grootdoener2 in 't dorp hadden nog minder ak nik2. Hij snapte
verdomme2 goed, waarom er geen werk wa2. De Rooie zou 't ook wel
weten, ander2 moe2t ie het z'n vader maar een2 vragen, die wa2 toch
bij de raad. Kerek van nik2 waren het, 2moe2Je2makers, en voor d'r
eigen beur2 goed. Een 2chelmentroep allemaal bijeen! Ze moe2ten hém
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niks op de mouw binden. Die hém verneuken kon, moest er nog komen.
'Wie wil u dan verneuken? Zeg het, po (verdikke, rechtuit!' viel de
Rooie uit, en daverde zijn vuist neer op de tafel.
'Dat weet ge zelf wel. Dat hoeft ge niet te vragen. Ge begrijpt me
bliksems goed!' driftte Jan op.
Zwijgend schouderschokte de Rooie hem de minachting van zijn neergetrokken mondhoeken toe. Dwong zichzelf tot niet toegeven aan zijn
opborrelende kwaadheid, toen Jan voortging met een zanikende stem
uit te razen, wat er al lang omgewoeld had in zijn bitter gedenk. Hij
wist wel, begreep d'r alles van. 't Was 'm nog te dom. Hij was ook
geen uil, kon niet alles zeggen en stil wij gen, waarom Marie zó tegen
hém was en Mien ophitste. Als d'r geen smoesjesmakers bij hem aan
huis kwamen, zou hij zoveel ongenoegen niet hebben. Hij was nu van
alles de schuld. Mien had met een ander moeten trouwen. Die ander,
dat was 't! Hij was te veel, waren hém liever kwijt dan r i j k . . . hij
hoorde genoeg, wat er van zijn vrouw gepraat w e r d . . . dat was verdomd gelogen... maar die ander zou 't wel willen, dat 't waar was,
deed er zich moeite genoeg voor.
Een grove lach van de Rooie daverde op, dat zijn hele lijf schudde.
Jan moest d'r maar goed op passen, want dat vrouwvolk was de duivel
te slim af. Dat hield maar vol, dat alles gelogen was, met een heel onschuldig gezicht. En ze waren zo gek, dat ze rammelden.
'Wie, nondeju, zeg op!' woedde Jan.
'Wie? Dat heeft er niks mee te maken. Ik noem geen namen.'
'Ge wilt zeggen mijn vrouw?'
'Daar moet ge maar naar raden. Maar wat ik zeg is de waarheid. Ze
zijn allemaal hetzelfde.'
'Gij bent ook een hond,' stoof Jan op.
'Ik neem wat ik krijgen kan! Wat kan me dat verdommen?'
Spottend tergend klonken de woorden van de Rooie hem tegen. Hitsten
zijn woede aan, door 't bedekte van 't met halve woorden zeggen,
waarvan iedereen maken kon wat ie wou.
Wat méénde de Rooie dan? Hij moest het maar ronduit zeggen. Hoefde
niet te denken, ik zwijg het, omdat Jan 't niet graag hoort. Dat kwam
er niet op aan.
Maar de Rooie spotte met gewichtig-doening in stem en gezicht:
'Ieder moet z'n eigen weetje weten. Ik weet het mijne, een ander het
zijne.'
'Dat spreekt! Dat spreekt!' deed Jan instemmend. 'Maar ik moet weten
wat mijn vrouw doet, is het waar of niet. Dat zult ge toch moeten bekennen.'
'Ik zeg maar: wat men niet weet daar heeft men geen leed van.'
Toen wijs:
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'Het is maar goed dat de waarheid niet altijd bekend is. Ieder kan dan
nog geloven wat hij het liefste wil, Jan.'
't Was Jan, of telkens, als de Rooie zo iets zei, wat werd weggenomen
van zijn gevoel voor Mien. Allerlei gedachten onverschilligden in hem
op. Wat kon 't hém verdommen!
Dan weer, of ieder woord als een gloeiende droppel viel in de wrok,
die al lang stil in hem gewoed had tegen zijn vrouw. Hij voelde een
schroeiing in zijn borst. Drinken moest hij, méér bier hebben!
In de nevel van zijn roes warde het gedenk door zijn kop. Een ogenblik zonk zijn druk gepraat weg in een doffe zwijging . . .
Mien en de Rooie. Als ze met de Rooie getrouwd was zou 't beter zijn.
Nou begreep ie het, toen ie met Mien gelopen had, vóór het trouwen,
op een zondagavond op de hei. Ze had de Rooie altijd gewild. Hij was
er te veel. Hij liep hen in de weg.
'Allee, Jan, kom! Nou gaan we naar het dorp een pot vatten. We zijn
niet alle dagen samen. En ik moet nog eens met u praten,' schudde de
Rooie hem wakker.
Toen zwadderden ze de weg over, naar het dorp. Onder half fluisterend
geredeneer van de Rooie.
Hij had toch medelijden met Jan. Zij waren immers altijd goeie vrienden geweest. Hij wist wel, dat Jan wat tegen hém had gehad, al lang.
Ja, ja, dat was wél waar - op Jans bezwerende ontkenning -, hij had 't
immers zelf gemerkt, en iedereen zag 't wel, maar hij had 't altijd goed
met hem gemeend, altijd, anders mocht ie daar niet gezond lopen. Jan
geloofde dat niet, maar 't was de waarheid, hij had hem altijd willen
helpen, ook om werk te krijgen. Toen in 't klooster had 't 'm maar één
woord gekost, dat z'n vader d'r voor gezorgd had bij de burgemeester,
die had daar veel te zeggen. Maar ie had gedacht, voor mijn part dan,
loop met je kwaje kop naar de bliksem, toen Jan zich van anderen wat
op de mouw liet binden tegen hém. 't Had hem altijd gespeten, dat Jan
zó was geweest, verdomd als 't niet waar was. Iedereen zou kwaad geworden zijn op Jan, maar hij niet, daarvoor hield hij te veel van 'm. Hij
had nooit kunnen vergeten, dat ze samen zo'n dikke kameraden geweest waren, vroeger. Onder dienst was 't al begonnen, maar Jan z'n
vader had hen allebei te pakken gehad. Daar kon hij geen erg in hebben. Jan had ook nooit met Mien moeten trouwen, dat was stom van
'm geweest. En dikwijls was hij duivels geworden, als ie zag, hoe Jan
zich door de Van der Poorten's liet behandelen, al ging 't hém niks aan.
Maar van een goeie kameraad kon ie dat niet verdragen, zó was hij nu
eenmaal. Hij had in z'n eigen gezegd, verdomde sul, dat ie zich zo wat
allemaal laat zeggen van z'n vrouw en 'r moeder. Als hij zo'n vrouw
had, hij schopte ze vierkant de deur uit, met 'r moeder d'r bij. Jan liet
zich wat wijsmaken. Als ie alles wist, was ie dan nog zo'n onnozele
hals? De appel valt niet ver van de boom. Meer wou ie nu maar niet
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zeggen. Als Jan thuis was, was 't klagen over armoede, maar zo gauw
ie de deur uit was, stond de tafel vol en de fles er bij. Ze lustten 'm
hoor! Jan moest maar eens naar de winkels gaan. Hij noemde geen namen. Jan kon immers overal genoeg verdienen. Als hij in Jan z'n plaats
was, zou ie 't verdommen, zo'n leven te hebben en anderen de boel te
laten opmaken. Wat dan? Jan moest het zelf weten. Ieder moest zijn
eigen weetje weten. Later zou hij de schuld krijgen, dat hij Jan opgestookt had. Daar dankte hij voor. Jan was oud genoeg. Maar wat hij
doen zou, wou ie wel zeggen, ronduit: hij ging d'r tussenuit. Ieder was
z'n eigen 't naast zou ie denken. Hij zou dat gedonderjaag gauw moe
zijn. De wereld was groot genoeg. Hij was d'r ook al eens vandoor geweest. Jan wist dat wel. Het volk kletste dan, dat hij met een meid op
sjouw was, een partij leugens waren gauw bijeen gevonden. Dan ging
ie de grote werken na. Wie poten aan z'n lijf heeft, kan overal terecht
komen. Meende hij nou nog, dat Mien 'm zou missen? Godvergeefmese
ezel! Meer wou hij d'r niet van zeggen.
Laat in de avond wankelde Jan naar huis, scharrelbeende de ongelijke
heiweg over, brommend en vloekend in zich zelf.
Hij zwaaide van de ene kant van de weg naar de andere, en struikelde
vaak over de diepe karsporen, zodat hij languit neerviel. Steunend op
de handen, half opgericht en dan weer eens machteloos neerschietend,
met de kop op de grond, krabbelde hij overeind. En sjokte verder, op
zijn slappe benen vooruit, in een balancerend schokdrafje.
Marie en Mien zaten hem te wachten. Mien met een behuild gelaat. Er
zou zeker een ongeluk gebeurd zijn. Zij kon 't niet langer meer uithouden in huis. De angst lag op haar als lood. Zij wist geen raad meer. Er
was een ongeluk gebeurd, dat was zeker, 't moest wel. Zij ging kijken,
't huis viel óp haar. Zij ging de kinderen wakker maken. Hoor, wat was
dat weer?
Bij ieder geluid sprong zij verschrikt op. Hardop snikte zij de onrust
uit. God, God, wat was zij toch ongelukkig! Dadelijk zouden ze hem
wel dood thuis brengen. Dan zat zij er te kijken. Ja, moeder moest maar
zeggen dat ze gek was. 't Zou wel waar zijn, maar zij kon d'r ook niks
aan doen.
Ja, gék was ze, deed haar moeder hard, dat ze over die vent zo ongerust was. Zij hoefde zich zo bang niet te maken, hij zou in geen zeven
sloten tegelijk lopen. Zatlappen en nuchtere kalveren kregen nooit ongelukken, want hij was immers heel zeker weer aan 't zuipen.
'Waarvan? Hij heeft geen cent!'
'Ha, die zuipen willen doen het toch. Op de pof! Er was immers niks
aan die vent, dat zag Mien zelf toch ook wel. Geen brood in huis, geen
kruimel, en dan toch lopen te zwadderen, de herbergen af, en schuld
maken. God wist, hoeveel zuipcenten ie nog overal had te betalen. Op
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een goeie dag zouden zij de rekeningen wel krijgen en moeten zien,
dat ze d'r weer uit kwamen. Want hij verdiende immers niks, daar was
ie te lui voor. Zuipen kón ie, dat was 't ook allemaal. Maar zijn drank
nog niet eens betalen. Dat moest ie nog van vaders pensioen doen.
Mien hoefde over zo'n niksnutser toch niet ongerust te zijn. Dat 'm
een ongeluk overkwam, daar lag ook wat aan gelegen! Zo'n lap, zo'n
opmaker!' Minachtende haat klonk in haar woorden. 'Straks zou ie d'r
wel bezopen aan komen vallen. Zo zat als 'n beest. Daar konden zij nu
voor op blijven zitten, de halve nacht, als alle andere mensen al lang in
de rust waren. Wat gaf ie er om, of zijn vrouw in de angst zat? Nog
niet zoveel! Die gaf nergens om, als hij maar zuipen kon. Zij hadden
al wat nachten voor hem op moeten blijven, tot ie zat en wel d'r aan
kwam zetten. Al stierven zij allemaal van de honger, dan zou hij nog
zuipen, 't dak boven de kop zou ie ervoor verkopen.'
Zwaar strompelende passen naderden de deur.
Met een schreeuw vloog Mien op van haar stoel. Ook haar moeder
verbleekte, door de bang uitgestoten kreet. Adem-ingehouden stil luisterden ze. En hoorden zijn praten-in-zichzelf en vloeken.
'Hoort ge nou wel?'
'God! God!'
Met een zucht zakte Mien weer op haar plaats terug, zonder te antwoorden op de uitroep van haar moeder.
Bonzend vloog de deur wijd open en Jan viel binnen, wankelend tegen de muur, en op de eerste de beste stoel néér, dat die kraakte van
de plof. Een ogenblik bleef hij daar onbeweeglijk zitten, de kop zwaar
vooroverhellend op de borst, waaruit enige bromgeluiden opstegen.
Toen dwaalden zijn waterig-flauwe blikken wezenloos over de vrouwen heen.
Konden ze verdomme dan nog geen goeienavond zeggen? Hé. Was dat
nog te veel? Dan moesten ze maar spreken. Hoefden 'm niet zo aan te
zitten gapen. Hier was ie! Vooruit dan maar, sakkerrr . . . ju!
'Hou de smoel toch, zatlap!' raasde Mien hem dadelijk opdriftend tegen.
'Voor jou niet! Voor jou niet!'
Woedend sprong hij op.
Voor geen mens zweeg ie, voor niemand. Hij wist waar ie gaan staan
moest. Hij kon in de hele wereld terecht komen. Hém kenden ze wel!
'Een mooie! Wat hebt ge weer verdiend, vandaag?'
Dat raakte haar niet. Hij wist z'n eigen weetje. Hij had zich nou lang
genoeg op de kop laten zitten, was altijd maar de goeie geweest. Nou
was 't uit. Zou nou ook eens van zich afspreken. Ze moesten hém niks
wijsmaken, dat was hem nog te dom. Hij kon verdienen zoveel als ie
wilde.
'Nog geen droog brood voor de kinderen!' schamperde Marie. 'Hebt
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ge wel betaald wat ge gezopen hebt? Of moet ik dat doen ak de maand
om i2? Van het pen2ioen?'
'Droog brood! Ik krijg droog brood. Maar de anderen zitten te 2noepen
en te vreten. En klare te zuipen!'
'Dat liegt ge!' bit2te Mien ertu22en.
'Nee, ge moet me nik2 wij2 maken. Ge hoort wel, dat ik het weet. Jan
hoeft nik2 te hebben. Voor Jan i2 alle2 te veel, hé? AI2 Jan maar werkt
en verdient en het geld thui2brengt, hé, om al het lekker eten en drinken te betalen in de winkek, waar ik nik2 van zie, hé?'
'Dat liegt ge! Dat i2 gelogen zatlap!'
Al langer hoe meer optoomend krij2ten Marie en Mien hem de woorden tegen.
Maar Jan 2loeg zijn woede op de vrouwen neer in zijn verwijtingen,
door de tegen2praak nog meer geprikkeld. De kinderen begonnen bang
te schreien en riepen om moeder. Van der Poorten kwam half aangekleed in de kamer. Jan raa2de en 2chold door. De kwaadheid beefde
over zijn hele lijf. Al de bittere gedachten, die rondgewoeld hadden in
zijn kop, braken I02 en 2tortten hagelend over hun hoofden.
Hij had het altijd gedaan. Hij wa2 te lui, maakte alle2 op, maar nou
wist ie, wie de opmaker2 waren. Hij liet zich niet langer meer voor
de gek houden. Dat verdomde hij, 2akkerju! Hij had dikwijb genoeg
honger geleden zonder wat te zeggen. Nou moesten ze maar eens voor
de dag komen met de lekkere brokje2. Of wa2 dat te goed voor hem,
hé? Vooruit, voor de dag er mee, of hij zou een2 zien, wat 'm te doen
stond. Hij was te véél in huis.
En opeens schoot hij vooruit, met een uitgeprangde vloek naar het kleine kastje, waarin de eetwaren en 't bordengerei opgeborgen werden.
Rukte het deurtje open, en toen hij niet2 zag, 2lingerde hij de borden en
kopjes over de vloer tot scherven. Daar verdomme! Daar! Daar!
Van der Poorten greep hem bij de arm, 2U22end: 'Stil toch Jan, 2til
toch! Bedaar nou een2! Hoor nou een2 hier!'
Maar met de kracht van zijn ontketende woede slingerde hij de oude
man van zich af.
De beide vrouwen huil-schreeuwden met 2cherpkrij2ende 2temmen:
'Zo'n smeerlap! Zo'n gemene vent! God! God!'
Het bloed schoot hem over de ogen, en roodachtig schuim bruiste op in
de hoeken van zijn mond. Een hees-loeiend geluid steeg op uit zijn
keel.
Hij gemeen? Hij? Neen, zij waren gemeen! Sletten van wijven, allebei
meiden van de Rooie! Hoeren!
Toen gierden ze furiënd op hem aan. Van der Poorten, nu ook kwaad,
schoot eveneens toe. Zij trokken en worstelden naar de deur, onder gevloek en hijgend geschreeuw en stootten hem buiten, de weg op, waar
hij bonzend neerviel.
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Een paar dagen werd er druk gepraat over Jan.
Voortdurend was er volk in de herbergen. De mannen zaten met elkander te redeneren, dat zo'n trouwerij nooit goed kon gaan. Ze hadden dat van 't begin af wel gedacht. De Van der Poortens was min
volk, en Jan was ook niet veel.
De kastelein moest de glazen nog maar eens vol tappen. Er was niet
alle dagen zo wat aan de hand, hè? En 't werk was zo druk ook niet.
Uren lang stonden de paarden met karren voor de deuren van de café's, de grond om te woelen met de hoeven, de hakselzak over de kop.
Ongeduldig stampend met de poten, tot de voerlui, rood-blinkend de
gezichten, eindelijk kwamen en met veel geherrie van 'hu! sta stil,
bonk! Vooruit!' wegreden in draf, dat de zware karren holderden over
de straat. Ja, 't was stom geweest van Jan, daar in te trouwen. Hoe
Marie was, dat wist iedereen. En Mien zou wel 't zelfde zijn. Jan kon
goed werken, dat moest gezegd worden, 't Werk ging hem goed af, hij
kon er mee uit de voeten. Hij dronk een goed glas bier, maar dat kwam
hem ook toe. Hij maakte d'r geen misbruik van, net zo min als zij zelf.
Hij had zijn fouten, ja, ze wisten allemaal wel, waar ie vandaan kwam,
maar anders, de kwaaiste kerel was ie toch niet. Zo'n behandeling in
huis zou geen mens verdragen. Altijd ruzie, alles was te veel. Hij had
gelijk, dat ie gegaan was. In Pruisen zou ie wel aan de kost komen. Zó
moesten de Van der Poortens het net hebben. Zouden nog wel eens blij
zijn, dat ie weer terugkwam. Er werd van alles gezegd: dat ie nog niet
genoeg te eten kreeg en nooit genoeg thuis bracht. Als ie een cent verteerde, was 't gevloekt. Marie was er de schuld van. Die stookte Mien
op, en de kinderen ook. Dat was ook niet om te verdragen op de duur.
Zelf zaten ze lekker te vreten, als Jan op z'n werk was. En Van der
Poorten ging stiekem aan de fles, dat was toch nog erger. Er zou wel
wat anders tussen zitten. De kinderen waren niet alleen van hém, was
er al lang zo gezegd. De Rooie kwam er zoveel aan huis. 't Was er
Marie en Mien alleen om te doen. Jan 't huis uit te krijgen. Die stond
de Rooie in de weg. 't Was Jan ook erg tegengeslagen met 't werk.
Er was niks meer te verdienen in 't dorp. 't Waren slechte tijden. Waar
dat naar toe moest, wisten ze niet, maar dat kon zó toch niet blijven.
Nergens werk meer. Ze zouden nog maar een glas nemen 't was nou
toch een gebroken dag en tijd hadden ze genoeg. Ja, 't was niet meer,
zoals vroeger. Sakkerloot, toen rolden de marken, waar nou nog geen
centen meer waren, hè. 't Werd een foute boel. Daar zouden ze eens
van komen te zien. Maar allee, ze moesten de moed er in houden. Mieren gaf toch niks. Wat zou 't? Die 't langst leefde, kreeg 't allemaal en
wie later leefde, moest dan maar zorgen. 'Santjes'! 'Santé'! 'Welbekomen! Dat we het nog lang samen mogen lusten!'
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Jezu2 nog, met dat vrouwvolk wa2 't overal hetzelfde, net eender. Die
meenden maar, dat de mannen het met een bak koffie konden doen.
Jongens, als ze 2trak2 thui2 kwamen, zouden ze weer een lelijke preek
krijgen. Maar daar moesten ze maar nik2 om geven. Knijpen 'r maar
eens in de billen, dan was weer alle2 goed. Dat moest men kennen, met
vrouwen om te gaan. Niets zeggen, want o jee, daar konden ze tóch
niet tegenaan. Vrouwen moé2ten brommen. Dat wa2 overal zo. Ze zaten d'r nou eenmaal mee te houden, maar die niet trouwde, die wa2
slim. Jongen2, wat waren zij toch gek geweest om zich zo'n blok aan
't been te leggen. Als zij 't nog eens moesten doen, zouden ze wel wijzer zijn. Maar trouwen was houën. Er aankomen ging gemakkelijk,
maar ze kwijt worden, verdoimne, dat was kunst! Die dat uitvond, zou
geld kunnen verdienen. Ja, ja, in de jonge tijd, hé! Ze waren allemaal
van 't zelfde maaksel. Er waren nou eenmaal tweeërlei men2en op de
wereld. Ze zouden d'r nog maar eens op drinken . . .
Gelach en gepraat rumoerde druk rond, al meer bezoekers lokkend.
Die toch ook eens moesten gaan horen. De arbeider2, die op weg waren
naar huis of naar de akker2, zetten riek en 2chop tegen de muur. En
klompklo2ten naar binnen.
Buurvrouwen troepten 2amen op de 2traat. De mouwen hoog opgeschoven op de magere, zwarte, knokige armen, waaraan de dorgerimpelde handen met diepe naden vol vuil vastzaten als grijpende vingerklauwen. Holle ogen in de beenderige koppen, waaromheen de smiezelige haren ver2lon2d-kleverig plakten. De kleren zakkerig om het
hongerende lijf, de vettige rokken opge2chort tegen de 2tokkige benen
zonder kuiten, de voeten in zware klompen. De handen op de brede
heupen, zodat de elleboog scherp uitspitste, en het bovenlijf iets voorovergebogen, in een houding van een loerende begeerte.
Zij hadden het erg druk, konden haast niet weg uit het hui2, maar
moesten dan toch een2 even komen vragen. Of ze het gehoord hadden
van de Van der Poorten2 en van Jan? Wat wa2 er toch eigenlijk gebeurd? Er werd al van alles gepraat. Men wist niet meer, wat men geloven moe2t. Ja, 't was dan toch te gek, hé. Er ging wat omstaan in de
wereld. Jezus, Jezu2, 't wa2 wat! Die drank, die drank! Wa2 't dan tóch
waar, dat Jan ze allemaal had willen vermoorden in huis? God, men zou
te veel krijgen van angst. Eerst had ie alles kapot geslagen, en toen
werd ie nog razender. Gelukkig hadden ze 'm buiten gesmeten, anders.
De gehele dag was ie gaan zuipen met de Rooie. Hij had niet op zijn
benen kunnen staan, toen ie in 't dorp was. Al lang verdiende hij niets
meei, ze hadden geen brood meer in huis, de kinderen liepen als schooiers, maar hij zoop tóch, draaide d'r alles door. Er was nik2 aan die vent,
dat wisten ze allemaal. Kon ook niet. Men hoefde maar te denken, hoe
die er was gekomen. Van Marie en Mien werd ook niet veel goeds gepraat, die hielden zich met alleman op. Marie lokte vroeger al de jonX05

gens in huis om ze te bederven, toen ze nog maar kort getrouwd was.
Maar dat was toch te grof. Hoe het eigenhjk begonnen was. Ja, twaalf
uur door kwam ie eerst thuis, heel zat en kwaad, de Rooie had 'm zeker
maar laten zuipen, want zelf had ie geen rooie cent. Marie en Mien
hadden de godganselijke avond op hem zitten te schilderen, doodsbang,
dat 'm een ongeluk overkomen was. Hij was al vroeg weggegaan van
huis om heistrooisel te verkopen, dan zou ie brood en mik meebrengen
en zo, want er was niets meer. Toen bleef hij uit. Ze wisten niet, wat
ze er van moesten denken. Mien was zo bang, meende maar, dat ie
dood thuis gebracht zou worden. Nou, zuipen, hé! Maar men moest zo
maar alleen thuis zitten. En met Mien was 't weer zo. Alweer? mens,
mens. Hoe lang was 't geleden van 't laatste? Een maand of drie? Ja,
daar zorgde hij wel voor. Maar met de verdienst ging 't zo vlot niet.
Nou, dan kon men denken, hoe ongerust Mien was. Die mannen gaven
nergens wat om. Als die in de herbergen zaten, dachten ze aan geen
vrouw of kinderen, 't Was wat te zeggen! Toen kwam hij daar aanzetten, laat in de nacht, stomzat. Begon al dadelijk op te spelen, dat ze
hem niet goeienavond zeiden. Nou, daar zou de zin wel voor vergaan.
En wie dacht er op 't moment aan zo'n kalerigheid. Toen zanikte hij
over het eten, dat hem voorgezet werd. Marie en Mien maakten alles op
aan snoeperij en voor hém was alles te veel. Hij zocht dus maar wat,
dat kon men wel horen, om aan de gang te komen. Toen gooide hij
alles kapot en sloeg de hele boel tot stukken, en maakte zijn vrouw uit
voor 't gemeenste wat er is. Van der Poorten kwam tussenbeide, en
toen greep ie een mes. Het bloed stond hem op de mond van kwaadheid. En niemand had 'm wat gezegd, 't Was niet te begrijpen, zó was
hij anders toch nooit geweest.
't Was de drank, anders niets. De meeste mannen hadden een kwaje
dronk over zich. Dan waren ze als duivels, die anders toch heel goed
waren, nuchter. Ja, die drank bracht wat verdriet in de wereld. Maar
't was toch al lang niet goed geweest bij de Van der Poortens. Eerst
tussen Jan en Mien 'r moeder, en later met Mien zelf ook niet. Dat introuwen was altijd achterop. Van introuwen en kwezels was nog niet
veel goeds voortgekomen. Van Jan en Marie werden vroeger al rare
dingen verteld. Als dat waar was, wat toen gezegd werd, dan kon 't
ook nooit goed gaan. Daar kon geen zegen op rusten. En 't zou wel
waar geweest zijn. Van Marie en de Rooie was 't ook een schandaal.
En van Mien was al weer hetzelfde praatje. Als men 't zo nam, was
't geen wonder, dat Jan ook wel eens kwaad werd. Waar ie nou naar
toe was? Ja, dat zou nog wel eens niet goed kunnen aflopen, 's Morgens in alle vroegte was hij zijn vader en moeder uit het bed komen
kloppen, zijn kleren vol zand en de kop aan één kant vol bloed. Hij
moest er verschrikkelijk uitgezien hebben en was nog heel zat. Hij had
bij Hansen op de tafel staan te slaan, dat de buren gingen luisteren,
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en op2pelen tegen zijn vader, dat die een vent van nik2 wa2, een 2meerlap en van alle2. En die hele boel van de Van der Poorten2 wa2 een
2chooier2troep, woonwagenvolk, had ie gezegd. Nou ging ie naar Prui2en, maar hij kwam nog wel een2 terug en dan zouden er dooien vallen. Hij liet 'r zich niet uit2mijten. Ja, van zo'n kerel wa2 alle2 te verwachten. Zij zouden er niet graag mee te doen hebben. Mien hoefde
d'r ander2 niet veel om te geven, dat ie weg wa2. Hij verdiende toch
niet2 en dronk even goed. Haar vader had pensioen, tweehonderd gulden, dat was een schone 'trek'. Hij dronk wel geregeld zijn borrel, maar
niemand zag hem toch zat. Dan waren andere mensen er erger aan toe
in deze 2lechte tijd, dat er niet2 te verdienen wa2. AI2 het niet opgemaakt werd, hoefde Mien toch nog geen zorg te hebben, dat ze geen
eten had. Zij hadden er anders mee te kampen. De mannen gingen
maar naar de herberg en dronken zich het lijf vol bier, dan konden die
't wel uithouden. Maar zélf wat krijgen en zo'n hui2 vol kinderen de
hongerige buik vol te 2toppen, dat had wat in! 't Wa2 een geploeter, nu
er geen va2t werk meer wa2. De goeie tijd van 't kloo2terbouwen wa2
voorbij. Zij konden de boterhammen niet van 'r hart 2nijen en geen
kleren maken van nik2. 't Wa2 een schand, zoals de kinderen liepen.
Maar wat konden zij er aan doen? Om die oude prullen te lappen hadden zij geen tijd. Dan zeien 2ommige men2en ook nog, ze moe2ten
groenten koken en erwten en bonen, dat wa2 net zo goed al2 2pek of
vlees. Maar mijn hemelse Vader, wanneer moesten zij al dat werk dan
doen? Daar konden ze dan wel de hele voormiddag aanblijven. Die
hadden goed praten. Er was wat te doen in een hui2houden. En 's morgens gingen ze graag naar de kerk, anders kwamen zij d'r ook nooit
eens uit, en wa2 't de hele week va2t 2taan. En zij wilden toch ook eena
wat horen en wat praten; en centen beuren en bidden. Die twee dingen
moe2t men niet vergeten.
Een paar kinderen kwamen moeder zoeken. Gingen haar aan de rokken
hangen en 2chreiden zeurig-dwingend om een boterham. De schrale
gezichtjes waren niet gewa22en en de kleren hingen van de magere
lijfjes gescheurd.
'Moeder! Moeder! Kom dan naar huis. Ik heb zo'n honger!'
'Stil, blaag! Sta daar niet te drenzen! Dadelijk.' Ja, ze moesten ook
gaan, hadden nog zoveel werk, de was nog en het eten klaar maken en
van alles. Voor hun 20ort mensen was er in 't leven niets anders dan
maar werken en zwoegen. Slaven waren ze. Als ze dan nog maar goed
de kost hadden, was 't nog niets. Er eens te gaan zitten, daar hoefden
zij niet aan te denken. Werken van de morgen tot de avond, nooit
klaar, nooit rust! Zo ging het in de wereld. Maar met Jan was 't dan
toch té verschrikkelijk. God, God nog toe! Ze konden er nóg niet overheen. Enne, hoe hield Mien zich er wel onder? Toen begormen ze nog
eens vooraan.
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Een week of acht later kwam Jan terug, heel onverwacht, op een zaterdagavond.
Terwijl hij in Pruisen werkte, was zijn woede al gauw weggeslonken
tot een gevoel van wrok, dat nog wel nagemelijkte in hem tegen Mien
en zijn schoonmoeder, maar al 't gebeurde toch als nou niet zo heel erg
begon voor te stellen in zijn herinneren, 't Was toch niet zo verschrikkelijk geweest. Eigenlijk niet waard, dat hij erom vandoor gegaan was.
In ieder huishouden kwam wel eens wat voor. Als dat uit was, moest
het ook maar weer vergeten zijn.
In zijn denken somde hij voorbeelden op, waar 't niet goed ging tussen
man en vrouw. Daar en daar was 't nog wel erger dan bij hem. Hij
kende mannen, die iedere zondagavond de boel kort en klein sloegen
thuis, en de vrouw afranselden nog erbij. Dat weten voelde hij als een
verzachting, een verontschuldiging voor eigen doen. Eén keer had hij
zich zelf vergeten, dat was waar. Maar anders had hij ook nooit wat
gezegd. Zich alles laten welgevallen. In d'r kwaadheid hadden ze hem
buiten gestoten, nou ja, maar dat zou wel niet zo erg gemeend geweest
zijn. Hij had toch beter gedaan, als hij maar stilletjes thuis was gebleven. Vrouw en kinderen te hebben en dan alleen te gaan sjouwen in de
vreemde, 't liet zich toch niet goed doen. Dat had hij zó niet gedacht,
't Was niet meer als toen hij nog ongetrouwd was, dat ondervond hij
wel. Als men er eenmaal aan gewend was een eigen huis te hebben,
kon men er zich toch niet goed meer in schikken, zo maar weer een
vrijgezellenleven te beginnen, 't Viel hem aan alle kanten tegen, waar
hij vroeger nog niet aan gedacht had.
Hij had dat eerst wel gemeend, toen 't thuis niet meer was uit te houden, en de Rooie hem die avond zo woedend had gemaakt. Hij had nog
wel eens willen meedoen in Pruisen, maar 't ging hem niet meer zo af.
Gaf er ook niets meer om. De Rooie zou nu wel dag op dag bij de Van
der Poortens zijn. Bij Marie en Mien. Wat een gezwets zou 't geven in
het dorp, over hem en zijn vrouw. Als Mien zich toch niet van die vent
afhield!
De Rooie en Marie waren van alles de schuld. Mien was altijd goed
voor hem geweest. Was een heel goede vrouw. Maar dat stoken en
aanhitsen! Hij had zelf ook wel een beetje anders kunnen zijn, dat
moest hij toegeven. Dat drinken had hij moeten laten. Maar dat dagelijks gezeur in huis! Altijd en altijd datzelfde gezanik, dat hij niets verdiende. Wie kón dat nou op de duur verdragen? Nee, dat introuwen
was al een domme streek geweest. Toen kwam 't, dat hij geen werk
meer kon krijgen. Dat had hem ook al hels gemaakt, dikwijls. En naar
de herbergen gedreven. Dat zuipen had hij niet moeten doen. 't Was
voor Mien ook erg, dat hij niks verdiende. Er moest toch gegeten wor108

den. En dat geklaag aanhoren van haar moeder, altijd, dat ze nu in
de armoe zat en van vaders pensioen moest leven, omdat ze met hém
getrouwd was, en dat alles heel anders zou geweest zijn, als ze de
Rooie had genomen, dat moest Mien toch ook wel gaan vervelen en
haar kwaad maken.
Was hij die dag maar niet met die vent gaan drinken, dan zou 't zover
niet zijn gekomen. Hij had zich laten ophitsen door die Rooie met zijn
mooie praatjes. Die misschien maar alleen de ruzie tussen hem en Mien
nog erger wilde maken, 't Kon best zijn, dat die smeerlap er nou over
ging lachen en kletsen, hoe fijn hij 'm dat geleverd had, en dat Mien
nou . . .
Hij had er bar spijt van, dat hij zich zó door die vent had laten beetnemen. Die was hem toch nog te glad geweest, met zijn fijn gesmoes.
Daar kon hij zich nu verdomd kwaad over maken. Hij schaamde zich
erover, kon zich zó voor de kop slaan. Verdomde stommerik die hij
was geweest. Als hij nu alles nog eens goed ging overdenken, wat er
was geweest met Mien, was het dan wel zo erg? Nee, dat mocht hij niet
zeggen. Hij had alles zeker wel erger opgenomen dan 't was. Er was
eigenlijk niks gebeurd van betekenis. Ruzie in huis, dat gebeurde overal wel eens. Als je zo hoorde van andere plaatsen, 't Kon best allemaal
weer goed worden. Mien zou dat zeker ook veel liever hebben. Wat een
verdriet was zo'n leven nu voor haar.
En voor de kinderen zou 't ook heel anders zijn. Als hij maar weer
naar huis ging. Hij zou dan eens goed oppassen.
Langzaam ging zo zijn bitterheid over in een gevoel van spijt en in
zijn denken zette zich al dieper de mening vast, dat hij verkeerd gedaan had. Een heel gekke streek had hij uitgehaald met er tussen uit te
gaan, waarover iedereen lachen zou. Dom, dat hij zó geweest was. Hij
zou teruggaan. En alles moest weer gewoon zijn.
Marie en Mien keken vreemd op, toen hij binnenkwam. Zagen hem
aan met half-bange ogen, alsof zij een verschijning voor zich hadden, en zonder te antwoorden op zijn drukke, vrolijk-doende groet.
Hij hield zich, of hij niets merkte van de schrik, die even over haar
gezichten gleed, en van de blikken, waarmee zij elkander zwijgend iets
toespraken, wat hij niet verstond. Hij dwong zich niet toe te geven aan
zijn opvlijmend spijtgevoel van teleurstelling, dat vooral Mien geen enkel teken van blijzijn gaf, maar stug voor zich keek, met op elkaar gebeten lippen. Ging aan tafel zitten en begon te praten, alsof er nooit
iets tussen hen gebeurd was, en hij slechts een paar uren wai> weggeweest. Hij wilde gewoon doen om te laten zien, dat hij alles vergeten
en vergeven had, vertrouwende, dat 't bij haar ook zo zou zijn.
Onder zijn vlug maar dóórspreken gingen zijn ogen van de harde blikken der beide vrouwen het vertrek rond en bleven hangen aan de deur
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van het kastje. Wit rechthoekte het paneel af tegen de oude bruinrode
verf. Dat was nieuw. Zou hij? Hij meende toch, dat hij alleen maar
een paar borden had stuk gegooid. Zou hij zich zó woest aangesteld
hebben?
Die gedachten spijtten beschamend in hem op. Had hij dan gedaan als
een dolleman, als een kwaje gek? Kon dat niet begrijpen. Dan moest hij
toch wel verschrikkelijk woedend zijn geweest.
Eigenlijk wist hij zelf niet precies, wat er gebeurd was. Daarvoor had
hij te veel gedronken. Maar dat kastje . . .
Verlichtend dook de mogelijkheid in zijn pijnlijk zelfbeschuldigend denken omhoog, dat iemand per ongeluk tegen het deurtje gestoten zou
hebben. Kon altijd wel eens gebeuren. Die avond had er zeker niets
mee te maken.
Hij dwong zich, alles nog eens heel juist te zien voorvallen van toen,
van 't begin tot het einde, zonder iets te vergeten. Hunkerend naar zekerheid, dat het toch werkelijk niet zo erg was geweest.
Onbewust verviel hij een ogenblik in een nadenkend zwijgen. Was met
zijn gedachten weg, op die avond met de Rooie. Hoe laat was hij naar
huis gegaan? 't Moest wel niet vroeg meer geweest zijn. Hij herinnerde
zich nog goed, dat hij kwaad was geweest over het eten, na die praatjes, dat Mien en Marie de boel opsnoepten.
Maar hoe strak hij zijn geest spande om zich zuiver te herinneren, hij
kon het niet verder brengen dan tot een vage dooreenwarreling van
gebeuren, waaruit hij niet recht kon wijs worden, nu hij hier zat, in
diezelfde kamer.
En zijn ogen dwaalden weer naar dat geschaafd-witte paneel, dat tergend waar opvlekte om zijn zelf-vrijspraak te loochenen, 't Was
vreemd, in Pruisen had hij alles anders gedacht en weer teruggezien.
Toen werd alles lichter, nu weer zwaarder . . .
Marie volgde zijn weifelende blik. En aansluitend bij zijn eigen denken
bitste zij hem schamperend toe:
'Ja, het is gemaaktI Nou kunt ge weer beginnen!'
Met een licht opschrikken ontwaakte hij, gemelijk, dat hij zijn gedachten zo had laten lezen van zijn gezicht. Om zijn verlegenheid te verbergen, deed hij verbaasd, met vaste stem luid vragend:
'Wat?'
'Ge hoeft u zó niet te houden,' snibbigde Mien hem nu ook tegen, kort.
Toen hij zag, hoe beider ogen op hem aantoomden, en hij vergeefs naar
een zachter glans van vergeven zocht, en op een aanmoedigend woordje wachtte, dat niet get-proken werd, bonsde de zekerheid op hem neer,
dat hij niet welkom was. Zij zouden liever gehad hebben, dat hij maar
was weggebleven. Dat ze van hem afwaren, voor goed. Hij kwam als
ongenode gast, die ze liefst op de rug zagen en die ze met plezier drie
kruisjes nagaven. Hadden zeker gehoopt, hem nooit terug te zien.
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Dat smartte vlijmscheutend door zijn borst. Geen ogenblik was de gedachte daaraan bij hem opgekomen. Hij had nooit anders gemeend, dan
dat vooral Mien diep ongelukkig zou geweest zijn gedurende zijn afwezigheid. Als hij haar zag, was 't altijd geweest, klagend haar leed,
of stilschreiend om hém, niet wetend, wat te beginnen in het leven.
En zeker was hij al veeleer terug gegaan, als hij dadelijk alles verstandiger overdacht had. En ook had hij zich wel wat geschaamd.
Des te erger viel de teleurstellende werkelijkheid nu op hem neer.
Het klaar-begrijpen opeens maakte hem ellendig klein. Wat was hij nu
voor Mien? Nog niet zoveel, dat zij hem gaarne zag terugkomen. Ze
zou er blij om geweest zijn, als hij maar was weggebleven. Hij was
voor haar een last, stond haar in de weg. Ze was nog harder voor hém
dan voor een wildvreemde. Hij kromp ineen als een hond die betrapt
wordt op stelen en dan vriendelijk wil doen, maar een schop krijgt. Al
wat hij gedacht en zich voorgenomen had, zonk weg. Verdriet schokte
op in zijn borst, en 't begon hem te wringen van kwaadheid, dat hij
daar niets aan doen kon. Daar zo zat als een kwajongen, die kijven
kreeg over een domme streek.
Hij voorvoelde wel, dat alles, wat hij nog had menen te zeggen, nu
niets meer zou uithalen. Dat zeker weten doorbeefde zijn stem, toen hij
tóch begon, haperend, met deemoedig smeken: alles moest nu maar
uit zijn, vergeten en vergeven. Dat was toch heel anders voor haar en
ook voor de kinderen.
'Daar geeft ge wat om. Dat hebt ge wel bewezen,' snauwde Mien ertussen.
Ja, hij wist wel, hij had er ook neven gedaan, maar dat zou niet meer
gebeuren in het vervolg, dat beloofde hij. Als zij dan ook maar wat beter waren voor hém.
'Ik? Ik heb u nooit wat te kort gedaan, dat moet ge niet zeggen. Ge
hebt mij niks te verwijten. Daar hoeft ge niet mee aan te komen.'
Mien zat hardop snikkend te huilen. En viimigde hem de woorden toe,
kwaad, terzijl zij even de handen weg deed van haar ogen en hem haar
toom-gezicht met de van drift flikkerende blikken toewendde. Heel
haar houding stond naar uitvallend kijven, oningehouden maar dóórslaan, waar niet meer tussen te komen was, zonder nadenken wat te
zeggen als de stroom van verwijten eenmaal losbrak.
Nee, nee, deed hij sussend, dat bedoelde hij ook niet. Maar hij had
vroeger toch nooit wat gezegd, had zich alles laten welgevallen, altijd,
niet gemopperd, was met alles kontent geweest.
'Wat denkt ge wel? Ge hebt ook nooit wat te mopperen gehad. Meent
ge misschien nog, dat ge u wat moest laten welgevallen? Waarom komt
ge dan weer terug?' beet Marie hem tegen, op haar tenen getrapt.
Nou, dan zou dan wel zo zijn. In ieder geval, 't deed er ook niets meer
toe. Maar dat hij toen geen werk had kunnen vinden, daar hadden zij
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dikwijls over gezanikt en hém van alles de schuld gegeven. Dat was
hem hard gevallen, vooral dat altijd verwijten, dat hij te lui was en andere dingen ook.
'Wat dan? Zeg maar op! Niet met zo'n halve woorden!'
Och nee, hij wou er liever maar niet meer aan denken, aan al die
praatjes. Alles moest weer goed worden, geen oude koeien uit de sloot
halen, 't Zou misschien ook wel niet allemaal waar geweest zijn. Die
avond, ja, daar had hij erge spijt van, gruwelijk het land over gehad,
dag op dag. Hij had zich door die Rooie laten ophitsen.
'Kunt ge begrijpen! Die zal zich laten ophitsen! 'n Mooie!'
Schamperend snibbigden beide vrouwen tegelijk de woorden uit.
Even pijnlijk verrast, alsof hem een onverwachte steek opeens doorvlijmde de borst, dat ze allebei zo gauw vuur vatten, toen hij de Rooie
noemde, ging hij door.
Ja, 't was waar, anders mocht hij doodvallen, en het berouwde hem nu
genoeg. Die vent had hem hels gemaakt met zijn valse praatjes. Hij
begreep zelf niet hoe hij zo dom had kunnen zijn, met die kerel te
gaan drinken en zijn geklets zo grif te geloven. Of 't was gekomen,
omdat het hem zo tegengevallen was in het dorp met hei verkopen?
Toen had hij wel wat opgespeeld, die avond, maar anders was er toch
nooit. . .
'Wat? Opgespeeld? Alles kort en klein geslagen, dat hebt gel Vader
heeft maar kunnen zorgen dat het weer gemaakt werd. En wie moet
dat betalen, zeg? Wie geeft het geld?'
Stil nou maar, dat was geweest. Hij had ook wat bijeengespaard, dertig
mark...
Met een smekende blik legde hij het geld neer op de tafel. Gretig schoot
Marie er op aan en griste het snelscharrend weg, in haar zak.
Toen, minachtend:
'Nog niet het derde part van wat ge vernield hebt!'
'Ho,ho!'
Hij voelde de lust in zich opkruipen om nu ook een kwaadspottend antwoord te geven. Dat de hele rommel in huis nog geen negentig mark
waard was. Maar ofschoon de woorden hem prikkelden in de keel,
hield hij zich in. Hij wilde nou bedaard blijven, wat ze ook bitsten. Zou
daar het verst mee komen, 't Best was, nu maar over iets anders te beginnen.
En hij trachtte een gewoon praatje te houden, over alledaagse dingen.
Of nog alles op 't oude was in 't dorp? Onder de hand niets nieuws was
gebeurd? En hoe ging het met de verdiensten?
Dat viel verkeerd uit. De vrouwen namen die vraag op, als bedoeld
voor haar.
Zo'n kerel, driftte Marie, daar kon men nou aan horen, wat voor 'n
man hij was. Eerst niks verdienen en tóch zuipen. Dan vrouw en kin112

deren alleen laten zitten, zonder er zich wat van aan te trekken. Zeker
zelf mooi weer gaan spelen. Hoe 't met de verdienste was? Dat moest
hij nog net vragen! Daar gaf hij ook wat om! Als hij meende, haar
voor de gek te komen houden, was hij niet op de goede plaats. Kreeg
dan de wind van voren, daar kon hij op rekenen. Hij dacht zeker, dat ze
hém nodig hadden? Nee, gelukkig hadden zij 't nou beter gehad, dan
toen hij thuis was. Als hij dat maar wist. Nu werd er van vaders pensioen niks meer opgemaakt. Zij maakten niks op, maar die geen schuld
hadden, kregen de slechte naam. Zij konden hem missen.
Toen kookte de woede fel op in zijn borst, en een ogenblik gaf hij toe
aan zijn gevoel.
'Klets! Dat is te gek. Hoe komt ge dan aan het geld?'
Dat ging 'm niks aan! Vroegen zij hém dan wat? Maar zij hadden het,
en béter dan toen hij er voor moest zorgen. En zij kregen het eerlijk,
zo eerlijk als hij durfde denken. Verder had hij er zich niet mee te bemoeien. Hij had zeker weer praatjes gehoord in 't dorp. Lui, die zelf genoeg hadden aan 'r eigen, hadden hem zeker weer willen ophitsen. En
hij geloofde dat dan dadelijk! Maar als hij daarmee voor de dag wou
komen, om ruzie te maken, dan moest hij maar liever gaan, op staande
voet. Hij zou 't ook wel niet allemaal zeggen, wat hij uitvoerde in
Praisen. Zij zouden zich nou 'ns niks van dat kwaadspreken aantrekken. De mensen in 't dorp gunden hun 't licht in de ogen nog niet. Zo'n
lelijk volk was het. Nou 't hun goed ging, gingen ze allerlei kwaads
prakkezeren, omdat ze dat niet hjden konden. Niks als afgunst was 't,
dat hele geklets. Zij pasten goed op en daarom hadden ze de kost. En
vader moest er ook hard voor werken op zijn oude dag, van 's morgens
vroeg tot 's avonds. Dat was schand voor de schoonzoon, maar mensen die zorg hebben, pakken aan, als 't moet, al valt het ook nog zo
hard. Kinderen kunnen de ouders wat op de hals halen.
'Wie spreekt daar van?' gemelijkte Jan terug. 'Heb ik daar mijn mond
over opengedaan? Er is immers geen mens die daar wat van zegt. Ik
heb in het dorp niemand gesproken vandaag, tenminste niet van betekenis. Ge weert u eer ge geslagen wordt.'
'O, ik dacht anders . . . '
'Ik dacht! Ik dacht! Ik mag ook geen woord zeggen, of ge neemt het
verkeerd op. Wie begint de ruzie, zeg? Ik niet!'
Ik zeker? Nou hoor toch eens, Mien! Maar mijn hemelse vader! Nou
zou ik het nog gedaan hebben! Zo'n verdomde dwarskop! Heb ik nou
een woord te veel gezegd? Mien, spreek eens op! Geen kwaad woord
heeft hij van mij gehad. Ik zeg niks dan de waarheid, en alles in het
goede! Waarom bent ge niet gebleven, waar ge waart, akelige vent!'
Marie hijgde de woorden uit, tussen haar opschokkende woedesnikken
door, met hoogschreeuwende huilstem.
Kopschuddend lachte Jan even over haar gekdoen, met korte ongedul113

dige lachjes, terwijl zijn ogen Mien toespraken: 'Wat vang je daar nou
mee aan?'
Maar toen hij geen instemming vond, haalde hij de schouders op,
kortaf fend:
'Ik zal maar zwijgen. Willen we maar koffie gaan drinken. Ik heb lang
niks meer gehad.'
Hij koffie drinken? Wat meende hij wel? De boel weer komen opmaken? Hij moest maar gebleven zijn, waar hij was. Nou hadden zij vrede
gehad in huis en goed de kost. Moest hij nu weer alles komen bederven? Twist en tweedracht brengen, nu alles zo goed was, rust in huis
en zegen. Nu zou hij er weer een duivelshuis van maken, met zijn zuipen en vechten. Nooit, nooit zou dat gebeuren, hij eruit of zij!
Groot-misbarend voer Marie uit.
'Mijn marken dan maar terug,' keef Jan.
Mien flitste er nu en dan een kwaad woord tussen, met snibbig-spitse
stem, al even hard huilend als haar moeder.
Hij moest maar gaan, de deur maar uit, opmaker, vent van niks!
Vloekend liep Jan de straat op, zich met alle kracht beheersend om zijn
wild-wringende woede te bedwingen. Hij hoorde zich nog naschreeuwen: Hij moest maar weer gaan, waar hij vandaan kwam!
Sommige lui uit het dorp hadden Jan zien voorbijgaan, toen hij weer
vertrok naar Pruisen. Hij had een sombere staring in zijn ogen, en
groette niemand. Zijn mond stond gesloten van op elkaar gebeten lippen, en zijn kop zwaarde voorover op de borst. Zijn moeder liep naast
hem, met vlugge pasjes om zijn grote stappen bij te houden. Oud
vrouwtje al, met mager-smal rimpelgezichtje van zorg en verdriet. Een
paar grote tranen parelden in haar ogen, terwijl zij opzij zag naar Jan,
haar jongen, die toch zo goed was geweest altijd, voor haar, en al zoveel had moeten verdragen in zijn leven, en dan ook nog zo ongelukkig
aangekomen was bij die Van der Poortens, dat gemeen volk. Jan had
een goed hart, maar dat volk was slecht, heel slecht. Wat moest hij d'r
nu gaan zwerven, hij arm kind?
Troostend streelden haar blikken zijn gestalte, die gedrukt ging onder
zijn droefheid. En zachtjes welden enige snikken uit haar borst omhoog. Zij was 't zo gewoon in stilte zich uit te treuren, zich overgevend
aan haar schreiensdrang onder 't werk. Toen trachtte zij hem wat op te
beuren, met slechts enkele woordjes, doortrild van wening:
Jan moest maar dikwijls naar huis komen. Moeder was er toch nog altijd?
Meer zei ze niet. Jan begreep haar immers tóch wel?
Die Jan hadden zien weggaan, praatten er druk over, gewichtig doend
om elkaar te overtreffen in wat zij gezien hadden.
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Wat zdg hij er uit! 't Was dezelfde Jan niet meer, als toen hij aan het
klooster werkte. Ja, 't kon gek lopen in de wereld. Een mens moest nog
al wat ondervinden om aan zijn eind te raken. Met Jan en de Van der
Poortens, daar zou nog wat van komen, daar hadden ze het laatste nog
niet van gezien. Zijn geld hadden ze gehouden. Nou hield Mien zich
met de Rooie op. De werken zouden het gauw genoeg uitwijzen. Hij lag
er alle dagen. Niemand hoefde te vragen, waarom. Daar was de Rooie
voor bekend. Van Marie had ie zeker wel genoeg.
Van tijd tot tijd kwam Jan naar huis. Zelden ging hij naar zijn vrouw.
En als hij er geweest was, zwadderde hij gewoonlijk een paar dagen de
herbergen rond, heftig opspelend over de Van der Poortens, of met een
zeurige stem klagend, dat alles nog wel goed zou worden, als Marie er
maar niet was. Tot hij op de duur verviel in een suf zitten-te-drinken,
't ene glas over 't andere, en in een café in slaap viel. Waar hij dan gehaald werd door zijn moeder. Gewillig ging hij mee, op haar zacht smeken. Zijn wankelend lichaam leunde op haar arm. En heen en weer
strompelend, meegesleurd door zijn waggelende gang, sukkelde zij, tenger oud moedertje, met hem naar huis. Terwijl hij hikkend uitschreide
zijn verdriet. In dronkemans-aandoening telkens herhalend: 'Moeder!
Moeder!'
Och, 't was toch zo'n goed schaap van een jongen.
Soms ook zwaaide hij door het dorp met de Rooie die hem overal trakteerde en druk met hem fluister-praatte. Bezwerend noemde de een de
ander dan 'zijn beste kameraad, altijd geweest'. Elkander in de herinnering brengend van toen en van toen.
Jan ging niet meer naar de herbergen om plezier te maken. Hij werd
er heen gedwongen door zijn drankzucht, die zijn verstand versufte.
Dat maakte het de Rooie gemakkelijk om weer 'zijn goeie vriend' te
worden.
Zo verliepen een paar jaren.
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Marie deed boodschappen in het dorp. In de winkel van vrouw Hendriks. Waar ze, de handen op de heupen gepostuurd, stond te redeneren met ratelende stem.
Nee, ze zou niet gaan zitten. Och God nee, daarvoor had ze geen tijd.
Ze was maar gauw weggelopen. Ze moesten van alles wat hebben.
Vrouw Hendriks wist het wel. In een huishouden was altijd van alles
op. Er was wat nodig . . .
Maar goed óók, deed vrouw Hendriks, zakerig lief-lachend, hoe meer
hoe liever. Zij had de winkel vol, zag Marie graag komen.
"5

Dat geloofde Marie wel, gevleid, maar als ze kwam zonder centen . . .
Ja, ze had tegen Mien gezegd, er was geen koffie meer en geen rijst,
en zout moest er zijn en van alles. Toen zei Mien, dat ze nu maar gauw
moest gaan. Nu had ze nog net even de tijd. 's Avonds was er aan alle
kanten veel te doen, de kinderen naar bed helpen en zo. Ja, 't was overal 't zelfde, waar kleine kinderen waren, 't Was in de regel niet vroeg
meer, als ze tot rust kwam en wat kon zitten. Daar, zei ze dikwijls tegen Mien, ik ben echt blij, dat 'k weer eens een ogenblik van de been
afkom. Wie 't niet ondervonden heeft, weet niet wat 'n werk zo'n
kinderen meebrengen.
Ja, ja, vrouw Hendriks wist er alles van. Druk praatte zij, uit gewoonte
het gehoorde nog eens herhalend om het gesprek vlottend te houden,
met haar gedachten bij het afwegen en meten.
'Twee pond koffie, vrouw Van der Poorten?'
'Ja, net als altijd. We wonen zo ver van het dorp af. Anders moeten
we maar aan het lopen blijven.'
Ja, ze was dat net aan 't vertellen. Nu waren ze met twee vrouwen de
hele dag in de weer, en aanpakken hoor, en toch nooit gedaan. Dan
was 't dit, en dan was 't dat. En al de spullen opmaken, die versleten
waren of stuk.
En dan hadden zij tegenwoordig nog niet te klagen. Ze hadden de
kost goed, goddank. Als er niets opgemaakt werd in huis, dan konden
vrouwen wat doen. Zolang als Van der Poorten nog maar bijverdiende.
Zij had altijd alles goed bijeen gehouden, dat wist vrouw Hendriks wel.
Zij kwam van geen opmakers heen. Dat was maar gelukkig ook, nu ze
zo waren komen te zitten. Ze kon Mien toch ook niet aan 'r lot overlaten met 'r bloedjes van kinderen.
't Was anders een zware last, hoofdschudde vrouw Hendriks meewarigend, terwijl zij een zak suiker dicht maakte.
Ja, dat zei vrouw Hendriks goed. Maar zij was gezond en men moest
maar nemen wat God gaf, dan had men er nog verdiensten van deed
zij vroom, met neergeslagenheid van blikken. Men moest zijn kruisjes
maar dragen. Mien zat er toch al erg voor, en wat zou ze anders beginnen. En 't vierde kind was op weg. 't Zou er over een maand of wat
weer om te doen zijn.
'Maar, wat ge daar toch zegt!' verbaasde vrouw Hendriks, nu 't werk
een ogenblik vergetend van verrassing door heel onverwacht nieuws.
'Is er een besteld bij Mien? Wie zou nou zo wat gedacht hebben? Nou
zeg ik toch niks meer. Mien nog wat jongs! Maar dat is toch wat te
zeggen. Ge moet toch wat meemaken in uw leven, mens!'
Een zucht naar alles-weten lag op haar gezicht. Daar stond ze dan toch
van te kijken. Moest er even bij gaan zitten. Jonges, jonges.
Ze liet zich neervallen op het petroleumvat achter het kleine toonbankje, in een praathouding van alle tijd voorhanden. De toonbank was met
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een schaal, een gewichtenblok, een hoop smoezelige zakken van krantenpapier en wat waren in bakken geheel bedekt. In een hoek lagen
witte en zwarte klompen opeengestapeld. Een bosje schoenveters bengelde voor 't raam. Op een plank enige flessen met ineengedreven suikergoed. Langs de muur planken met kruidenierswaren en katoenen
stoffen. Een zuur-zoete lucht van haring, zeep en petroleum dompigde
door het winkeltje.
'Maar mijn God zeg ik nog eens!'
't Was een afspraak tussen Marie en Mien, eens uit te horen, of in 't
dorp er al iemand iets van wist, en wat er over gepraat werd. Op de
duur zou 't toch uit moeten komen. En ze begrepen heel goed, wie er
dan dadelijk genoemd zou worden, 't Ergste was nog, als Jan dat zou
horen. En er waren altijd gedienstige geesten genoeg, die er plezier in
hadden hem zulke dingen over te vertellen. En dan zou 't vreselijk zijn.
Een siddering doorhuiverde haar, als ze dachten aan zijn woede. En het
hele dorp zou hem zeker gelijk geven.
Was Jan toch maar voorgoed weg, zuchtten ze. Dan zou de Rooie wel
met Mien trouwen. Hij had het beloofd, vast en zeker. Zo waar als hij
leefde, dat meende hij.
Marie begreep dadelijk, waar vrouw Hendriks heen wilde met haar uitlokkend beklagen en haar halve aanduidingen. En begon uit te driften,
wat zij lang al overlegd had.
Ja, daar zorgde die vent in Pruisen wel voor! Daar kon ie nou en dan
wel voor overkomen, maar anders trok ie zich van niets wat aan. Zo'n
smeerlap was ie, dat ie Mien nog niet vrij kon laten. Nu zou er wel
weer allerlei slechts gepraat worden over Mien, maar gelukkig, dat zij
alles wist. Zij zou de waarheid wel eens rond brengen. Jan had nooit
wat gedaan bij de mensen, en van Mien werd het gemeenste maar geloofd en gekletst. Zij zou het de mensen wel eens beter vertellen, hoe
't zat. De hut vol kinderen komen brengen, dat kon die van Floor. Was
dat dan geen schand? Geen cent voor 't huishouden verdienen, vrouw
en kinderen aan 'r lot overlaten, maar daarvoor was Mien goed. Nou,
hij was zélf door gemenigheid op de wereld gekomen. Die altijd kwaad
spraken over hen moesten ermaar eens aan denken, wat 'n slet zijn
moeder geweest was, die de vader en de zoon allebei naliep, dat was
toch genoeg bekend. En aan Jan zelf was geen spier, dat deugde, net
zo gemeen als zijn moeder. Nou, dat zou men gemeenlijk zien. Als de
mensen maar eens wisten, hoe hij onder dienst geleefd had met allerlei smerige meiden. En in Pruisen deed ie ook niet zonder. Daar had ie
zelf genoeg over gaan zwetsen toen ie zestien, zeventien jaren oud was
al- Zij had Mien altijd tegen hem gewaarschuwd, maar 't had niet genolpen. Wat had die al een leed gebracht in haar huis, waar eerst alles
zo goed was.
Opeens brak ze in heftig snikken uit. Vrouw Hendriks wist wel, dat
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zij van fatsoenlijke familie was, waar niks op viel te zeggen, en zij had
Mien goddank ook een goede christelijke opvoeding gegeven, maar
zo'n kerel van niks, die van bocht van volk heenkwam, die was van alles de schuld, van het verdriet, dat zij nu moest hebben, en van Mien 'r
ongeluk voor haar hele leven. En dan gingen de mensen van haar
schandalen. Daar, ze zou d'r nog ziek van worden . . .
Ja, 't was grof, maar Marie moest er toch maar niks om geven, wat kon
het gepraat van de mensen haar schelen? Die moeten kletsen, deed
vrouw Hendriks met een meelij toning in haar stem. Als ze 't niet deden over Marie, dan was 't over iemand anders. Zij zei altijd maar: wie
over mij praat, laat tenminste anderen met rust, en ik kan de mensen
de mond niet stoppen. Als Marie zich daar wat van aantrok, was ze
nog gekker dan ze zelf wist. Ze had groot gelijk, dat ze de waarheid
over Jan maar ronduit zei, dan zouden de lui het eerst zwijgen. Dat die
Jan zó was, had zij ook nog nooit geweten, en Marie zou daar zeker
niet om liegen.
De begeerte naar méér te horen, klonk door haar woorden heen. En
met wenerige stem nog, voldeed Marie gretig aan het onuitgesproken
verlangen.
Ze had nog niet alles verteld. Had er nooit over willen spreken, omdat
zij niet praatachtig van aard was, dat wist vrouw Hendriks ook wel.
Zij bracht niks op straat. Maar zo'n gemene kerel als die Jan was. Hoeveel lelijke brieven zij al gekregen hadden van hem, wist ze niet. Ieder
ogenblik kwam er een. Al wat maar slecht was, stond er in. Hij zou ze
nog eens allemaal komen vermoorden.
'Mijn God, is dat echt waar?'
'Waar? Zeker wel tien keer heeft hij dat al geschreven. We hebben al
wat gehad. We zitten nog niet meer gerust in huis. Als hij er bezopen
aan komt zetten, durven we niks te zeggen. En het beste is niet te goed
voor hem, om toch maar vrede te houden. En Mien moet toch onderdanig zijn. Dat is de trouw!'
Weer begon Marie te huilen, toen er een nieuwe bezoekster kwam, die
nieuwsgierig vraagoogde van de een naar de ander.
Vrouw Hendriks hielp haar nu vlug weg. En vertelde spot-lachend het
nieuws van Mien. Die hoefde zich wel zo te houden! Maar het was onbegrijpelijk hoe de Van der Poortens alles dadelijk mee konden betalen.
Zij had alles in de winkel, maar d'r zo van te leven, dat kon er niet af.
En Marie had de fles ook weer bij zich, in de zak. Ze stak er met de
hals uit. Dat was altijd maar jenever in huis. Dat kind van Jan? Nou,
wie dat geloofde . . .
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Bedenkelijk hoofdschuddend las de Rooie nog eens de brief over, die
Mien 's morgens had gekregen.
Enkele regels luidop, terwijl zijn ogen loerden naar Van der Poorten,
Marie en Mien, die aan de tafel zaten, de beide vrouwen met het schreigezicht naar hem toegewend.
't Zou nu niet lang meer duren. Binnenkort zou Jan komen op een
nacht, de ganse boel in brand steken en hen allemaal kapot maken.
'God, God!' jammerden de vrouwen huilend.
Ja, 't zag er erg uit, meende de Rooie, terwijl zijn wenkbrauwen ineenfronsten. Zo'n kerel was tot alles in staat. Hij geloofde zeker, dat ie't
doen zou, zover kende hij hem wel. Maar in ieder geval, bang hoefden
zij toch niet te zijn, ieder was baas in zijn eigen huis. Hij had nog eens
gevraagd aan lui van de politie, die de wet kenden en die hadden hem
gezegd, zijn eigen leven en goed mag men gerust verdedigen, gerust.
Als Jan kwam met kwade bedoelingen of dreigementen, dan had Van
der Poorten groot gelijk, dat hij hem de deur uitsmeet. En al sloeg hij
hem d'r neer, dan kon niemand hem daar wat over maken. Wat bliksem, men hoefde zich toch niet zomaar te laten vermoorden! In zijn
eigen huis! Als het hém te doen stond, hij schoot 'r dóór, dat wist ie
wel, en zonder lang te prakkezeren. Van der Poorten zou zich toch
niet op straat laten jagen en vrouw en kinderen laten mishandelen?
In de oost had hij er toch wel anders voorgezeten, tegen die wilden.
'Laat hem maar eens komen,' woedde Van der Poorten heftig op. 'Als
hij wil, sla ik hem tegen de grond met één slag. En ze maken me niks!'
'Ja maar, als hij onverwachts aan komt zetten en als ge niks in huis
hebt, dan kunt ge nog niet veel doen tegen zo'n jonge sterke kerel. Ik
durf geen nacht meer naar bed te gaan,' deed Marie angstig snikkend.
Van der Poorten zou wel zorgen, dat ie wat in huis had, dreigde hij.
Dat Jan lelijk op de koffie zou komen. Hij sloeg hem de hersens in, als
hij zich nog eens durfde te laten zien. Hij had wel zin, om zijn oud
handwerk nog eens op te vatten. Dat was nog eens een baantje geweest. Wie meende, dat hij versleten was, had het lelijk mis. En hij
klompkloste, nog nadriftend in zichzelf, naar buiten, en keerde dadelijk
weer terug met een bijl waarmee hij kachelhout hakte. Ze zwaaiend boven zijn hoofd, schamperde hij kwaad, dat ie die neven zijn bed zou
zetten. Dat was een goeie engelbewaarder.
Even ontmoetten de blikken van de Rooie en die van Marie elkaar.
Elkander snel toesprekend, dat alles goed ging. Vlug begrijpend, antwoordden beiden tegelijk met een kort knikje, zonder dat de anderen
iets hadden gemerkt.
Toen zuchtte Marie: waren we toch maar van die vent af, 't zou een
groot gemak zijn voor allemaal, als ie gelukkig naar de eeuwigheid
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was, dan konden we weer rust hebben.
Mien voelde een koude huivering door haar lijf optrekken, maar een
starre zwijging lag op haar gelaat. Een ogenblik gingen haar gedachten terug. Haar moeder had gewild, dat zij niet tegen Jan over die
brieven spreken zou. Zij moesten zich houden, alsof er niets was, anders zou ie immers verschrikkelijk kwaad worden. Maar ééns was 't er
haar uitgevlogen en had zij 't hem verweten. Toen had hij heel verbaasd opgekeken. En wel twee, drie keer nagevraagd. En volgehouden,
dat ie van niets wist, nooit zulke dingen geschreven had. Moeder en de
Rooie lachten om die praatjes, 't Was nogal glad, dat ie zich zó hield,
anders moest ie ook wel een gróte ezel zijn. Neen, dat was slimmigheid
van hem, want als zij wilden, konden zij hem met die brieven in de gevangenis laten zetten.
Opeens brak een snik door haar strakke geslotenheid heen. 't Was toch
een ellende!
Och, 't zou misschien ook wel zo erg niet zijn, deed de Rooie geruststellend. Meer zwets dan wat anders. Bangmakerij met lelijke dreigementen. Anders kon ie immers ook wel komen zónder te schrijven en
hen zelf te waarschuwen. In ieder geval. Van der Poorten was mans
genoeg om hem het huis uit te houden. En als er wat gebeurde, dan
konden ze toch altijd laten zien, dat Jan zelf de schuld was, met die
brieven.
Daarna gingen ze koffie drinken, de Rooie zou ook meedoen. En gauw
genoeg klaterden de lachen hel op.
Diep voorovergebukt, met de mouwen opgeschoven tot over de ellebogen, stond Mien wat wasgoed om te spoelen in een emmer met water. De blote voeten in de klompen, zoals zij op zomerdagen gewoon
was haar werk te doen. De hoog opgeschorte rokken hingen haar op de
kuitopronding van de benen.
De Rooie stond achter haar, en liet zijn brandende blikken glijden langs
de lijf-lijning, die zich door de vooroverbuiging scherp aftekende tegen
de kleren.
Plotseling boog hij zich over haar, met zijn borst leunend op haar rug.
En sloeg zijn beide armen om haar heen. Lachend richtte zij zich op en
zag in zijn hand een gulden. Hij was een goeie jongen, prees zij. Moest
maar goed voor haar zorgen, dan was hij de beste. En zij greep hem de
gulden uit de hand en stak die in de zak.
Haar blote armen bewoelend, trok hij haar vast tegen zich aan, met
ruwe kracht. Hield haar zo tegen zijn borst geklemd, voelend haar toegeven, tot hun ogen elkaar tegengloeiden.
Hun lijven drongen sidderend tegen elkaar aan. En hun adem zuchtte
zwaar, zich weg-wringend door de keel en de half-geopende mond,
bevend van geweldige spanning.
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Toen dwong hij, met gesmoorde stem de woorden uitstotend:
'Warmeer weer eens, Mien? Toe, zeg!'
'Kom nou maar!'
'Waar dan?' ongeduldigde hij, terwijl de drift ophijgde uit zijn borst en
doortrilde zijn lage stem.
'In het schuurtje maar!'
'Marie, is er nog wat in de fles?'
'Nee, nou geen drank meer. Ge hebt vandaag uw portie wel gehad,
dunkt me.'
'Kom, kom, wat is dat? Ik zal toch nog wel een borrel kunnen drinken
als ik zin heb. Waar hebt ge de fles gelaten?'
'Die heb ik uit uw jas gehaald. Anders is het tegenwoordig maar de
ganse dag jenever. Ge zuipt u nog kapot!'
Schamperend-kwaad bitste Marie de woorden Van der Poorten tegen.
'Ge maakt nou ook spektakel over alles. Toe, waar is de fles? In de
kelder? Eén borrel maar!'
Schuw-smekend stond hij voor haar.
'Nee! Waar ze is dat komt er niks op aan. Ge stinkt nou al naar de
jenever. Op de tenen komt ge naar de fles. Als ik u de gang laat gaan!
Ge hebt ook nooit genoeg en het wordt hoe langer hoe erger.'
'Allee, vooruit nou!'
'Nee, zeg ik.'
Halsstarrig hield zij vol, terwijl de drankzucht dikker op zijn gelaat
kwam liggen, die hem klein maakte, bedelend als een zeurig kind.
'Toe, een borrel, vrouw, en dan niet meer. En dan moet ik gaan werken.'
Zwijgend haalde zij toen de fles uit de linnenkast en schonk hem een
glaasje vol. Met bevende hand bracht hij 't snel naar de mond en het
vocht klokte spoelend door de keel. Toen, nog na-smakkend:
'Jan moet toch eens proberen hier te komen, sakkerrrju nog!'
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Met onzichtbaar staag beweeg, onder eentonig getik, cirkelen de wijzers
van de régulateur in de notenhout-gepolitoerde kast tussen twee
schreeuwerig-aanprij zende reclameplaten van oude klare en kunstmeststoffen in, aan de gewitte muur van het dorpscafé, hun altijd dezelfde
ronding voort, en naderen het elfde uur van de langzaam uitroezemoezende zondagavond.
De rumoerende drukte van straks is weggelawaaid naar een andere herberg, tot innige spijt van de dochter uit het huis, die het café bedient en
de hele week naar het zondagavond-gewoel verlangt.
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slechts twee bezoekers zijn achtergebleven en zitten nu tegenover elkander aan een tafel. De een hangt in stille zeur-houding slap op zijn
stoel, van het vele bier drinken. De ander steunt zijn brede kop vol
ros krullend haar, dat terzij uitbost onder de slappe deukhoed, op zijn
opengespreide handen, terwijl zijn ellebogen schuin-uit op de tafel
neerspitsen. Zijn kleine loer-ogen, die met valse flikkering schitteren
onder de dikke wenkbrauwstreep uit, loensen onafgebroken scherp naar
de zakkerig ineenhangende gestalte tegenover hem.
Een kleine petroleumlamp spettert hoog aan de zolder en schemer-belicht wazig de kamer. Donkere schaduwingen strijken neer in de hoeken. Een grijzige rook van sigaren en pijpen hangt in dikke, nevelige
wolking aan het plafond. Bierlucht zoeft op uit de zwarte plassen op de
vloer en de half lege glazen op de tafels.
In wanordelijke plaatsing staan de stoelen om de verveloze, met drankringen beplekte tafels heen, zoals ze terecht gekomen zijn bij het vertrekken van de drukke troep straks.
Dromerig leunt de dochter van 't huis in loom-hangerige houding tegen het buffet. Ze is moe. Haar ogen dwalen halfgrimmigend naar
de twee plakkers, die nog achtergebleven zijn. Een luide geeuw woelt
onbedwongen uit haar borst omhoog.
Gingen die nou ook maar! Daar kan 'k zeker weer de halve nacht mee
blijven zitten, gemelijken de gedachten in haar op.
Haar heet-zweterig gezicht is omplakt van de wild uitbossende haren
van het gestoei straks, toen het café vol was van jongens. Haar kleren
zitten niet ordelijk meer, hangen losgerukt aan haar lijf. Een paar
knoopjes van de nat-beplekte blouse zijn opengetrokken. Wat was 't
weer lollig geweest. Met hoogtrillend opgegiechel en geroep had ze zich
moeten weren tegen alle jongens, die met drie, vier tegelijk haar vastgepakt hielden en haar al maar zoenden en kittelden en met allerlei
gepraat plaagden.
Nu is het niks meer, met die droge pieten. Vervelend. Even rusten
haar blikken op de klok. Haast elf uur, wordt het in haar loom-slaperig gedenk bewust. Gingen ze nu toch maar, dan kon ik naar bed gaan.
En in een diepe zucht van afgematheid geeuwt ze haar vervelingsgevoel
zwaar uit, terwijl haar ogen wijdopen staren in brede opspalking van
de moede leden om zich zo te dwingen wakker te bhjven.
De Rooie aan de tafel hoort het en wendt zijn brede kop naar haar toe.
Zijn ogen spotlachen haar tegen, als hij met sarcastische liefdoening in
zijn stem vraagt:
'Wat is er Drieka? Hebt ge slaap, kind?'
'Nou en of! Dat ik niet meer uit mijn ogen kan kijken, 't Is ook al elf
uur.'
'Zullen we dan samen naar bed gaan, mijn lief?'
'Och gek, niks daarvan. Mijn bed is veel te klein voor twee.'
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'Ja maar, ik heb niet veel plaats nodig,' knipoogt hij.
Zij, niet willende begrijpen, emstigt hem tegen:
'Ge moest nou maar gaan. Het is laat genoeg en ik kan niet meer zien
van de slaap. En Jan is al heel zat.'
'Och, hebt ge zo'n slaap, arm ding? Dan haal me nog maar een glas
bier.'
En hij schuift haar zijn leeg glas toe.
Brommend, dat zij nu nog niet gaan, slofpast zij onwillig naar de kelder en zet dan het volle glas met harde klets voor hem neer.
'Daar! Maar dat is ook het laatste. Dan tap ik niet meer. Drink nou
maar gauw uit.'
'Welzeker, men zou zijn glas nog niet meer op zijn gemak uit kunnen
drinken,' spot hij.
'Ja, dat is ook waar, het is ook al elf uur. Ik vind het niet mooi van u
dat ge me zo lang op laat blijven.'
'Nou, dan ga maar naar bed.'
'Och...'
Kwaad gaat ze weer tegen het buffet leunen, moe-hangerig.
De Rooie wendt zich nu tot Jan tegenover hem, met het volle glas in
de opgeheven hand.
'Allee Jan, potverdomme, zit daar te suffen! Drink eens kerel! Santé!'
De aangesprokene stoot enige doffe bromgeluiden uit en valt dan weer
terug in zijn slappe zwijging.
Zijn blauw-zwart mager gezicht hangt voorover op zijn borst. Zijn rug
leunt achterover tegen de stoel en zijn benen schieten ver vooruit, de
kamer in. Wezenloos sufstaren zijn ogen, die diep in de spelonkig-holle
kassen liggen. Zijn rechterarm bengelt machteloos langs zijn lichaam
af, de linkerhand heeft hij in de broekzak. Zijn hoed ligt naast hem op
de grond, door de vooroverhelling van de kop afgezakt. Wanordelijk
rissen zijn lange haren door elkaar.
Met zijn afgelopen schoenen, vol barsten in het bovenleer, waardoor
rode sokkenstrepen oplijnen: de afgedragen kale kleren vol plekken en
de franjeachtige uitrafeling van zijn broekspijpen, ziet hij er verboemeld uit.
Nu hij in zijn druilerig-hangende houding voort blijft soezen, springt
de Rooie van zijn stoel op en komt op hem aanherriën met luid uitgeroep:
'Allee, verdommese kerel! Wat zit ge daar te mieren? Ik zal eens bij u
komen zitten. Dan zullen we eens praten en klinken!'
Dan pakt hij Jan in een forse greep van zijn sterke klauw-vingers bij
de schouder en trekt hem heen en weer in een schudding, die het hele
zakkerige lijf doet wibbelen. Het machteloze lichaam geeft toe aan het
harde getrek. Het ene been zwaait steunzoekend omhoog en met de
omkantelende stoel glijdt het dronken-krachteloze lijf op de vloer, waar
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het plofferig-dof neerzakt, terwijl hee2-grollende geluiden, opbrommend uit de keel, in aanvlagende drift, de Rooie tegen2chorren.
'Laat me nondeju zitten! Blijf van me af!'
'Hola! Niet vallen, kerel!'
Jan blijft op de vloer liggen, met de kop 2teunend op zijn ge2trekte arm,
in 2tijve onbeweeglijkheid. Woorden zonder 2amenhang van dronkeman2gedroom, kreunen uit zijn bor2t op en 2terven weg in een dof gereutel.
'We zuipen zolang tot het op i2 . . . Mina, M i n a . . . ik heb tweehonderd Mark . . . mijn vrouw . . . allemaal gelogen . . . 2akkerrrdomme!
Hebt ge mij nog niet lang genoeg gekoeieneerd? Kom maar o p . . .
De Rooie lacht 2pottend tegen Drieka.
'Wat een kerel, hé? Ik heb zeker tien glazen bier meer uit dan hij.
Waarom zuipt hij dan ak hij het niet verdragen kan? Daar ligt hij nou
al2 een varken. Ik liet me toch nog eerder villen dan dat ik daar zo
moe2t gaan vallen.'
En met minachting, omdat Jan niet zoveel bier uit kan al2 hij, 2chopt
hij ruw tegen de ineengezakte lichaamma22a.
'Hei, hier niet gaan liggen 2lapen! Word een2 wakker Jan! Porverdikke2e kerel, 2ta op!'
Alleen een zacht uitrochelend gegrol doft even op.
De Rooie 2laat nu zijn armen om het zakkerig meezeulende lijf heen,
onder de oksek door, en tilt het met ruwe kracht2in2panning omhoog,
zodat de benen 2chravelend na2lepen, en duwt het dan met een 2mak
op een 2toel neer.
Jan opent zijn ogen, die glazerig 2tarend voor zich uitzien en dan wezenloo2-2ufferig naar Drieka en van haar naar de Rooie dwalen, die opeens in hel opklaterend spotgelach uitbarst.
Met hikkende zeurstem zegt hij:
'Drieka . . . een . . . een glas bier! Staat daar de hele avond te vrijen . . . '
'Ik vrij niet. Jan. Ik heb geen vrijer.'
'Zullen wij dan eens 2amen vrijen?'
'Een getrouwde kerel! Ge hebt immer2 een vrouw! Daar zult ge toch
wel genoeg aan hebben.'
'Jan wil een2 verandering hebben! Het spreekwoord i2: verandering
van spijs doet eten. Is het niet zo, Jan?' valt de Rooie in.
In kwade mokking bromt Jan enige onverstaanbare woorden en vraagt
dan opnieuw om bier.
'Ge hebt bier genoeg gehad. Jan! Ge moest nou maar naar huis gaan,'
raadt de meid wij2pratend aan.
'Ik verdom het! Haal me maar een gla2 bier,' zeurt hij dwingend.
'Nee Jan, bier krijgt ge geen meer!'
Zijn vuist bonkt op de tafel neer, hij móet bier hebben, en anders maar
koffie.
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'De koffie is koud. Het is veel te laat!'
'Dat geeft niks! Dan maar koude koffie. Daar bekomt hij van,' antwoordt de Rooie.
Drieka sloft naar de keuken en komt terug met een kan en een kop, die
zij vol schenkt met zwarte, drassige koffie. Jan brengt met beverige
hand de kop naar zijn mond en drinkt ze met een paar lange slokkingen leeg. Een bruine rand plekt om zijn lippen en een straaltje sijpelt
langs zijn kin omlaag.
Even blijft nog zeuren een late-avond-zwijging van bedronken herbergplakkers.
Dan begint Jan met zanikerig-huilerige stem halfluid te praten tegen de
Rooie. Zijn woorden klinken als uit ver-allene verlatenheid door de
slaperige stilte.
Zou nou alles weer goed kunnen worden? Hij was lang niet meer
thuis geweest. En sinds hij er de laatste keer geweest was, had hij honderd mark overgespaard. Hij had er hard voor moeten werken, verdommes hard. En geen cent had hij onnodig uitgegeven, niks. Nou zou het
wel goed zijn, hé? Honderd mark was toch een mooi geld, hé? Nou
zouden ze toch niet meer kunnen zeggen, dat hij alles verzoop en een
kale leegloper was. Hij had altijd goed gewerkt, maar dat oude wijf
maakte de ganse boel op. En als er dan niks meer was, dan kreeg hij
het gekijf, dat hij niks deed en alles opvrat. En dan stookte zij zijn
vrouw tegen hem op. Mina was anders zo niet, dat wist de Rooie ook
wel, hé? Maar dat oud wijf, dat was een tang, een gemene heks. Mina
d'r vader was ook geen kwaje kerel. Maar haar moeder, daar was geen
spier aan, dat deugde. Toen hij met Mina vrijde en 's nachts daar wel
eens bleef slapen, toen was ze al eens bij hem in bed gekropen, zo heet
was ze, en al zo oud, dat ze een volwassen dochter had, maar nog knap.
Hij wou, dat 'r hele vel nou vol diepe rimpels zat, en dat ze geen tanden meer had in d'r lelijke smoel. Dat ze niemand meer ongelukkig
kon maken. Dat wijf was van alles de schuld, die had Mien en d'r
vader tegen hem opgestookt, dat ze hem de deur uit moesten smijten.
Nog geen stuk brood gaven ze hem, hij was er nog minder geteld dan
een hond. En zijn oudste kind hadden ze geleerd hem uit te schelden
voor een zatlap en van alles, en als hij het bij zich wilde nemen, moest
het hem maar schoppen.
In opwoelende woede laat hij zijn vuist neerdaveren op de tafel.
Zo'n nondejuse bocht van volk is het! Schoelje is het! Heb ze nooit
wat in de weg gelegd! Nooit! Geen verkeerd woord hebben ze ooit van
me gehad!'
Zijn woorden schreeuwen toornend door de aannachtende stilte heen en
lawaaien nog ver weg over de straat uit in langzaam weggegalm.
Stil toch. Jan! De mensen zuUen wel denken, dat hier ruzie is,' drift
Drieka op.
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Jan stoort zich daar niet aan. In feller opbruisende kwaadheid heest hij
de klanken al luider uit.
'Ik zal het nou ook eens allemaal zeggen! Ik heb lang genoeg gezwegen, wat voor een wijf dat is, god hier en ginder! Wat ik daarvan uit
heb moeten staan!'
'Hou de mond dan toch. Jan! Dadelijk komt de politie, dan zijn we
erbij en dan is het gepraat van de mensen weer los!' schreeuwt de meid
tegen hem in.
Maar hij luistert niet, hij wil zijn woede uitrazen.
'Dan er maar uit! De deur maar uit!' gilt ze met hoog trillende stem
van kwaadheid. En ze grijpt hem bij de arm om hem buiten te trekken,
maar met opwindingskracht schudt hij zijn arm los en zonder verder
op haar te letten kijft hij voort.
'Ga dan toch met hem! Moet die zatlap hier nou komen spektakelen?
Dat hij naar zijn vrouw gaat!' wendt ze zich tot de Rooie, die, met de
elleboog op de tafel geleund, heeft zitten luisteren, met een spotlach in
zijn gelaat.
Nu zegt hij met een sarrende stem:
'Jan mag toch niet meer bij zijn vrouw slapen. Die heeft ook liever eens
wat anders om eens plezier te hebben.'
'Gij hebt u ook lang genoeg met dat wijf opgehouden, en nou ligt ge
er alle dagen in huis om mijn vrouw. Dacht ge dat ik het niet weet,
sakker ju? Wat denkt ge wel, smeerlap?'
'Ik heb uw wijf niet nodig. Ik kan er genoeg krijgen, en nog wel anderen dan getrouwde!' minacht de Rooie terug, zich beheersend tot bedaard blijven, terwijl een valse flikkering opflitst onder zijn dikbossige
wenkbrauwen door.
'Ge houdt u met mijn vrouw op, net als ge u met dat oud wijf opgehouden hebt, en met die meid waar ge er mee vandoor geweest bent, en
met. . . '
'Kan ik er wat aan doen, dat uw vrouw er mij om na komt lopen, en
dat ze het zo graag heeft?'
'Dat liegt ge, zwijnhond! Dat zult ge waar maken!'
En huilend van woede giert Jan op hem aan en grijpt hem naar de keel.
'Daar hebt ge het nou al aan de gang,' roept de meid met angst-toning
in de stem. 'Bent gij toch wijzer!' tegen de Rooie.
Een ogenblik wringen de lijven van de twee mannen zich in een hijgende worsteling tegen elkaar, en schijnt het op een verwoed gevecht uit
te lopen.
Dan raken ze opeens door hun stoten en het draaien van het lichaam
in kronkelende bochten van elkander los, en wankelen door het plotseling vrij zijn van de knellende greep een eind achteruit. Door het geweldige gewring onder de worsteling zijn vest en boordje losgeraakt,
wat hun een aanzien van ontketende woestheid geeft.
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Jan valt met een zware plof door de achteruit-stoot op een stoel neer.
Eerst vechten ze nog een poos tegen elkaar in, maar alleen met opdriftende kijf- en scheldwoorden. Van kwaadheid sidderen de hees uitgeschreeuwde klanken doorhun kelen.
'Nee, gij bent geen kerel 1 Mooi praten in mijn gezicht, maar achter
mijn rug een valserik. U ophouden met dat wijf en mijn vrouw, gemeen
schoelje dat ge bent!'
'Wat zegt ge daar, potverdomme?'
En de Rooie omkrampt met beide handen een stoel, die hij dreigend
opzwaait.
Jan schiet weer op hem toe, maar Drieka springt tussenbeide. Met de
handen afwerend uitgestrekt, gilt ze met huilende stem:
'Niet vechten! Niet vechten!'
De deur gaat open, en haar vader, die al naar bed gegaan was, komt
binnen, in de borstrok en met de blote voeten in de klompen. Alleen
had hij inderhaast een broek aangeschoten. Hij had het geruzie al langer gehoord, maar dat was niets ongewoons op zondagavonden. Daarom wachtte hij, tot het zich dreigend liet aanhoren.
Met een forse duw werpt hij Jan terug, dat hij weer op zijn stoel neerbonst. En grijpt dan de Rooie vast, hem bezwerend wijzer te zijn. En
anders moeten ze maar naar buiten gaan, maar hier in de kamer zal
niet gevochten worden.
Dan, verzoenend, stelt hij voor, dat ze samen maar moeten afdrinken.
Dat vechten, da's niks gedaan. Morgen zouden ze d'r allebei grote spijt
van hebben.
'Het is me te stom wat die rotzak zanikt,' woedt de Rooie nog na en
gaat ook zitten, 't Is hem aan te zien, dat hij zich met geweld inhoudt.
Een vaalbleke kleur glijdt over zijn gezicht. De woorden sissen tussen
zijn bevende lippen door, zenuwtrekken krampen om zijn mond. Hijgingen woelen om in zijn borst, waarin de kwaadheid kookt en borrelt.
Dreigende flikkeringen staalflitsen uit zijn loense loer-ogen.
Jan raast nog een ogenblik door en laat zijn vuist daarbij op de tafel
dreunen. Dan vervalt hij in een zeurig uitklagen, dat hij altijd een lobber is geweest, een verstoteling, zijn hele leven lang. Zijn tranige stem
trilt zachtsteunend door de weer aangeaarzelde stilte, die zoeven door
het gerumoer geweldig opgeschrikt en uiteengescheurd is. Nu sluit ze
zich weer als een loom-neerhangende wolk, die even gespleten werd
door een dreigend-doorslangende bliksemstraal.
Zijn bedronkenheidsaandoening perst uit zijn ogen een paar tranen,
die over zijn wangen omlaag glibberen.
De Rooie dwingt zijn al tijd-dezelfde koude spotlach om zijn even-geopende dikke lippen, waardoor heen zijn sterke dier-tanden flikkeren in
hardwitte glans.
Hij nadert Jan met een gewilde vriendelijk-doening in zijn stem en hou127

ding en zet zich naast hem.
'Allee, sakkerlootse kerel, wat scheelt u nou toch? Wat hebt ge tegen
mij? Ben ik dan niet altijd uw kameraad geweest? Wat heb ik u ooit in
de weg gelegd? Heb ik u niet altijd geholpen? Denk daar nog eens aan!
En wat hebben we samen al dikwijls lekker gezopen en lol gehad, zeg,
nondeju, kerel!'
'Ja, ja, dat is waar, dat is waar!' zeurt Jan, toestemmend, geheel vertederd en in al-vergeten van zijn verwijten en zijn woede. Hij slaat zijn
arm om de hals van de Rooie heen en blijft zo zitten, met de kop voorover tot bijna tegen het gezicht van de Rooie aan. Met een weeklagerige stem verzekert hij hem, dat er 'geen royaler kerel in de wereld is dan
hij en dat hij hem altijd trouw bijgestaan heeft.'
'Kom, nou nog een glas bier en samen klinken en dan gaan we. Ik
breng u naar huis,' stelt de Rooie voor.
'Doet ge dat, zeg? Doet ge dat?' druilt Jan.
'Drieka, twee glazen bier! Voor Jan en voor mij. Dan gaan we dadelijk,' commandeert de Rooie.
Als het bier gehaald is, klinken de twee kameraden met elkaar en drinken met lange dorstige teugen hun glazen leeg.
Dan pakken ze elkander onder de arm en met schokkende wankelpassen herriën ze de deur uit, terwijl ze met hoog-uidawaaiende lalstem
zingen:
We zijn d'r nu bijeen, wij blijven bij elkaar,
Om het gezelschap te verma-e-ken.
We drinken nog een glaasje of zes.
Ja, al waren het er zes en twi-i-ntig!

25

Tussen een en twee uur.
De nachtstilte hangt loom neer om de woning van Van der Poorten,
suizend van geheime geluidjes.
Een bleke sterrelicht-hemel welft hoog boven de wijduit-neergrauwende hei. De sterren pinkelen in de wazige donkerte, die zich in de verte
verdicht tot een zwarte omsluiering, als lichtende druppels, zwevend in
een donkerder vloeistof.
Jan en de Rooie scharrelen om het kleine huisje heen, met aarzelende,
voorzichtige bewegingen, onder een telkens stokkend fluister-gepraat.
'Allemaal in de rust! Nog maar eens kloppen. Ze zullen wel wakker
zijn, maar zich stü houden. Vooruit, sla nog eens op de deur!'
Hun spokerige gestalten tekenen zich onduidelijk af in de duisternis,
en nemen grote afmetingen aan door het hoekig beweeg van buigend
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bovenlijf-in-luisterhouding, en waarschuwend gebarende armen.
Dan veranderen ze weer van plaats en vervagen in de muurschaduw.
Gaan van de voordeur naar het slaapkamerraampje en dan weer terug
naar de voordeur, na even overleggen.
Jan met wankelende passen, zijn voeten telkens stotende tegen de
grond, dat ie half vallend vooruitstrompelt onder het kwaad uitbrommen van een vloek.
Hij rammelt met geweld aan de klink. En luistert even. Nondeju, nóg
niks!
Zijn vuist bonst zwaar neer op de deur, dat de slagen birmen hol opdoffen in de nacht. Terwijl hij roept: 'Heila, sta eens op! Ik ben het!
Word eens wakker!'
Dan opdriftend:
'Wat zijn dat nou voor kunsten? Laat me er in, of ik stamp de boel
kapot!'
Het verschrikt geschrei van een kind krijst plotseling scherp op, maar
is ook op eens weer stil.
Dan geen geluid meer.
Opnieuw daveren de slagen op de deur, elkaar snel opvolgend, dat ze
rammelt in 't raam.
Luistert even . . .
'Nou is het mij lang genoeg! Maakt ge open? Ja of nee? Ge moet het
nou maar weten!'
Woedend trapt zijn voet tegen de deur, dat de planken kraken.
Gesmoord geroep van vrees en kwaadheid, vermengd met onderdrukt
snikken, lokt de Rooie ijlings naar een klein raampje in de gevel, terwijl
Jan aan de deur blijft staan razen. Van der Poorten alleen is in het
vertrek. Een klein mat-brandend stallantaamtje staat naast hem in de
hoek en waast een halfdonker door het kamertje. Hij zit aan de tafel,
zijn rechterhand omklemt kramperig de steel van de beil. Zijn ogen liggen bang, maar dreigend in de kop en loeren met een sombere gloed.
Opeens grijpt zijn linkerhand een fles en brengt die aan zijn mond.
Gulzig slokt hij de drank naar binnen, de kop ver achterover gebogen.
Een geweldige trap tegen de deur doet hem half opspringen. Een ogenblik blijft hij zo, voorovergebogen, staan, de fles in de ene, de bijl in de
andere hand. Een siddering gaat door zijn hele lijf. Dan zakt hij weer
neer op de stoel.
Met een duivelse flikkering in zijn blikken staat de Rooie nog te kijken,
een eindje van 't raampje af, als hij Jan vloekend en tierend hoort aan
komen. Snel gaat hij hem tegemoet en voert hem een paar honderd
schreden de weg op, zonder te spreken, terwijl Jan 't uitheest van
kwaadheid, dat ze hem niet binnen laten. Op de straat zouden ze hem
laten liggen als een hond, die verrekkelingen! De kop intrappen moest
ie ze allemaal, dat bocht!
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Zacht, met spottend-tergende stem, begint de Rooie aan te hitsen, de
stekendste woorden uitkiezend: Jan is een vent van niks, groot lawaai
schoppen buiten, maar zich voor de gek laten houden als een kwajong.
Daarnet zaten ze bijeen te lachen, dat ze schudden. Ze weten tóch wel,
dat ze voor zijn grote mond niet bang hoeven te zijn.
In onverstaanbare klanken zijn woede uithuilend wil Jan terug. Maar
de stalen vingers van de Rooie omklauwen zijn arm en houden hem
tegen. Zijn rukken en wringen baat niet, wankelend worstelen hun lijven, terwijl hij hijgend door zijn tanden sist: 'Laat me los! Laat me
los! Ik sla ze de kop in, de serpenten!' Langzaam geeft zijn afmattend
lichaam wat toe en komt er een zeuring in zijn stem.
'Luister nou ook eens!' sust de Rooie.
Hij bemoeit 'r zich niet mee. Wil d'r niks mee te maken hebben, ieder
moet zijn eigen weetje weten. Als het hém anders te doen stond, hij
zou zich zó niet laten behandelen, dat weet ie wel. Al moest ie d'r ook
in breken! 't Is toch ook Jan z'n huis. Hij is er toch ingetrouwd, is toch
baas over z'n eigen vrouw. Hij zou zeggen, ik d'r in of m'n vrouw d'r
óók uit. Hij zou anders beginnen en d'r eens schrik in brengen. Van
der Poorten was 's middags uit geweest, was zo zat als een snip. Zou
nou wel liggen te ronken als een os om zich uit te roesen. Van der
Poorten is een sul. Als ze maar jenever geeft, doet Marie met hem, wat
ze wil. Als Jan zich voor de gek wil laten houden door die vrouwen,
moet ie het zelf weten. Door 't raampje kon ie d'r anders goed in, met
'n duw is 't ding kapot. Verder trekt hij d'r zich niks van aan. Hij heeft
gedaan wat ie gezegd had, hem naar huis gebracht, nou gaat hij terug.
En Jan moet maar op de hei gaan liggen. Wat zullen ze lol hebben, binnen!
'Dat verdom ik,' woedt Jan weer op.
'Dat zult ge wel moeten, mannetje!'
Met een spottend gegrol gaat de Rooie de weg op.
En razend loopt Jan terug naar het huisje.
Een ogenblik daarna rinkelt een slag door het raampje heen, en met
kwade rukken knapt hij het houten lood eruit, de stukken met een
vloek slingerend van zich weg.
De Rooie blijft even staan. Ziet, dat Jan zich ophijst, met zijn voeten
onder scharrend opduwen schurend langs de muur en met de knie
steunend tegen de stenen, dan zijn bovenlijf langzaam naar biimen
wringt.
Hij wil er niets mee te doen hebben. Wat er ook van komt, hij heeft
niets gezien.
Zo hard als hij lopen kan, snelt hij weg, de kant op naar het dorp.
Jan staat in het kamertje.
Wezenloos-versuft kijkt hij een ogenblik voor zich heen. Hij had ge130

dacht de beide vrouwen daar te vinden, en heel onverwacht ziet hij
niemand in het vertrekje. Beteuterd staat hij stil, in een houding van
niet weten wat te doen, als na een onverhoedse slag in zijn gezicht.
Knipperend zijn waterige ogen in het wazig-matte licht.
Dan morrelt hij naar de deur, met strompelende passen.
Plotseling sluipt Van der Poorten aan uit zijn hoek, waar hij Jan heeft
zitten beloeren, ineengehurkt in de zwarte schaduwing. De bijl zwaait
omhoog en daalt neer met een kort-knarsende hak. Zwaar ploft Jan op
de grond, voorover, alleen een dof gereutel uitstotend. Een brede wonde gaapt in zijn achterhoofd, als een zwarte holte. Met een dierlijke
grijns om zijn tanden kijkt Van der Poorten naar de verslagene, een
zwarte onbeweeglijke massa vóór hem op de vloer, in 't halfdonker. De
bijl nog in de trillende vuist, buigt hij zich iets voorover. Geen teken
van leven meer. Dan zet hij het wapen in de hoek. En klokt een lange
teug weg uit de fles.
Vaag somberden de geluiden aan in de slaapkamer, waar de twee vrouwen zich bij elkander houden. Een huivering van angst doorkilt haar
lijf, telkens als zij wat horen. Toen een slag oppangde, schreeuwden
zij het uit. Tandenklapperend luisteren ze. Kramperige grijnzen hebben haar gelaat vertrokken. Zij weten nog niet, maar vermoeden, vóélen. Onderdrukt roept de stem van Van der Poorten aan de deur: 'Marie! Marie! Mien!'
Adem-ingehouden-stil hoorden ze zijn zacht lopen-op-de-tenen naderen, met snelbonzend hart. De schrik schokt op in haar borst, dat een
gesmoorde gil wordt geperst door haar keel, op 't horen van zijn hees
geroep.
'Marie! Marie! Mien! Hoor eens . . . hij ligt er!'
Toen ging hij in de slaapkamer. Ze moesten afspreken hoe ze zich
zouden houden, en wat ze moesten zeggen.
Langzaam schemert het vroege licht van de zomermorgen aan, onmerkbaar, maar staag meer verklarend de omgeving, 't Ene voorwerp
na het andere duikt op uit de al meer aftrekkende zee van donkerte.
Groter wordt de hei, en verderaf deinst de luchtwelving, verruimend
de vlakte, nu 't licht ze leeg maakt, terwijl ze een poos geleden nog vol
hing van nachtduistemis. Een vlamrode gloed schijnselt vurig af tegen
de oostelijke hemel.
Half aangekleed, in boven de broekband opbollend boezeroen, staat
Van der Poorten in de deur een pijp te roken, met snel puffen de damp
wegwolkend. Van de kant van het dorp nadert het klikklikkend wielenstoten van een kar op de ongelijke weg. Het paard hangt loomzwaar
tussen de berries en druilkopt sjokkend voort. De voerman ligt languit
te soezen op de kar, zijn slaperigheid uitgeeuwend in diepe zuchten van
lusteloze afgematheid.
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Uit gewoonte spoort hij van tijd tot tijd aan: 'Juu!' 'Hot!' 'Allee dan,
verdomme!' Zonder 't zelf te weten, en zonder dat 't paard zijn stappen
versnelt. En dommelt dan weer voort, de kop steunend op zijn aim en
zijn geest vrij latend gaan in een warrig-suf gedenk. Wat heeft hij een
zieke kop. En een dorst brandt hem in zijn lijf, dat 't niet is uit te houden. Zo'n droge mond, dat de tong hem vastplakt. Bah! wat is ie d'r
toch misselijk van. Dat heeft ie nou altijd 's maandagsmorgens, als ie
zondags laat thuis komt. 's Avonds weet ie er niks van, al drinkt ie
dertig glazen bier, maar daags daarna! Had ie nog maar een paar uur
kunnen slapen. Langer dan een uur heeft ie zeker niet op bed gelegen.
Godsjezis, wat is ie 'r toch ellendig aan toe! Had ie maar heel koud
water, hij kon wel tien glazen uit. Maar waar dat te krijgen? Eens proberen bij Van der Poorten, of er een eiruner in de put hangt. Dan drijft
hij zijn paard aan om zo gauw mogelijk daar te zijn.
Met verwondering ziet hij Van der Poorten in de deur staan. Een ruk
aan het leidsel houdt het paard stil. Van de kar afspringend roept hij al:
'Goeiemorgen! Zeg, ik verrek van de dorst. Ik kom eens drinken!'
'Ah zo, dat is goed! Zeker zat geweest, gisteren? Ik zal u een goeie klare geven. Dat is het beste middel voor een zieke kop.'
'Sakkerloot ja, hebt ge wat in de fles? 't Ergste is dat ik zo vroeg naar
de hei moet. Verdomme, kerel, ik heb zo'n slaap! Maar dat gij zo vroeg
wakker bent, wat is dat?'
'Ja, moeten is dwang. Ik heb vannacht al wat gehad!'
'Wat? Toch geen ongeluk?'
'Ja, kom maar eens kijken.'
Van der Poorten volgend, vraagt hij verbaasd:
'Wat is dat, in de kamer? Is er ingebroken?'
'Zeker!'
'Hu!' schrikt hij terug in de deur.
Een ogenblik staat hij onbeweeglijk, alsof een plotselinge kou zijn leden met één tocht had verstijfd.
Zijn verstarde blikken hangen onafgewend op de massa vóór hem, die
daar ligt met het gelaat voorover in een zwart afplekkende bloedplas,
in de schemering.
Hij hoort het druk geredeneer van Van der Poorten over inbreken,
dreigementen, allemaal vermoorden, die smeerlap uit Pruisen, zelfverdediging en niks-maken van de politie, zonder dat de woorden tot zijn
begrip doordringen.
Dan, opeens, als Van der Poorten voor hem staat met de fles en een
glaasje, voelt hij een ontnuchtering gaan door zijn kop. En hi] loopt
ijlings de deur uit, met één sprong de kar op, terwijl hij nog hoort het
spottend naroepen:
'Dat is de eerste niet in mijn leven!'
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Een zweepslag striemt het paard langs zijn achterpoten, dat het opschrikt uit zijn dommelig soezen, en met een grote sprong vooruitschiet.
De voerman staat rechtop, zich in evenwicht houdend aan het leidsel.
Allerlei gedachten aan rechtbank, politie en getuigen warrelen vreesaanjagend door zijn kop rond. Getuigen geeft altijd ruzie met een van
de partijen. Hij weet niks, heeft niks gezien, zal z'n mond wel houden.
Wat gaat het hém aan?
De zweep fluit door de lucht en knettert neer op het evenvertragende
paard. Opnieuw zet het zich in sprong, dat de kar holdert door de diepe
sporen.
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Rozig-wit licht de morgen aan over het dorp. Statig drijft de schitterend-vloeigouden zoimebol in etherisch-fijne ijlheid van bleekblauwe
lucht, dl aangloeiend.
Vlammende stralen strepen vurig op tegen de hemel, goud-glanzende
lichttintelingen in overvloed uitsprankelend over velden en daken.
Morgenfriste koelt nog door de natuur, met rustig-zachte ademzuchtjes. De vurig-schitterende goudbol rijst aanhoudend in de doorschijnende vloeilucht, in een krans van blauw-wit glanzende licht-omneveling.
De gewone maandagmorgen-dommel loomt door het dorp heen.
In boezeroen lanteren de mannen wat om het huis, ongewassen nog,
met de haren wild ombossend het hoofd. Wijdgapend van lusteloosheid
en katterigheid. Hier en daar staan er een paar bij elkander te praten,
hun nog slaapzware leden steun-hangende tegen een tuinhek of een
muur. Zij voeren een hortend gesprek, waar de verveling en landerigheid doorheen zeurt, over de vorige avond. Waar ze geweest zijn. Hoeveel ze wel gedronken hebben. Wie er ruzie gemaakt had, wat er was
gebeurd en gezegd.
De werkbroek hangt zakkerig laag om hun benen, maar gauw aangeschoten, in de korzelig-kwade stemming van 't ontwaken uit de zware
roes-slaap.
Van het bed gaat het naar de emmer met water. Dan naar buiten in de
lucht, om het gevoel van benauwde heetheid te verdrijven uit de van
haarpijn kloppende kop.
Kinderrumoer en driftig snibbigen van de vrouwen over het weer dronken thuis gekomen zijn vergemelijken nog meer hun stemming, ontevreden, mokkend toch al van spijt, dat de zondag om is, en van de
drukkende gedachte aan werken.
In werken hebben ze nog niets geen zin, daar staat de kop niet naar
's maandags, 't Zal tóch wel avond worden, al werken ze die éne dag
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nou eens niet. Ze moeten eerst weer aan de werkdag2e kleren gewend
zijn.
En dan die rommel in hui2 's maandagsmorgens. Alles zoek en alles
onderste boven, de vrouwen met kwaaie zin 2loffend door de overhope keuken, dadelijk klaar met een 2nauw.
De maandag i2 de vervelend2te dag van de hele week.
Daar moe2ten ze ook nog maar een zondag van maken, menen ze.
't Is toch een verloren dag. Dan ook maar royaal zondag.
Nou staan ze d'r te hangen en lopen zich te vervelen. Zo gauw er enige
bij elkaar zijn, lach-vraagt er een, wie een rondje geeft. Omgooien, wie
harten-aas krijgt, stelt een ander voor. Dan gaat het naar een café.
De kleren slonzig om het lijf, de haren warrig om de kop en de blote
voeten in de klompen, klefferen de vrouwen het huis door, met veel
lawaai opredderend de maandag-morgenrommel. De zondagse kleren
rijen op de 2toelen in alle vertrekken. De boel moet nog omgewas2en
worden van gi2teren, de kinderen uit het huis: geholpen, naar 2chool,
het vee gevoerd.
Plot2eling rumoert het door het dorp, dat er iemand vermoord i2. Bij
Van der Poorten.
Ineen2 dringt het gerucht door op alle plaatsen. En alsof alle huizen
zich op één teken leegge2chud hebben, staat de straat vol volk, dat hier
en daar bijeen troept onder druk gepraat en geroep.
'Wie is 't?'
'Ze zeggen, allemaal van de Van der Poortens!'
'Nee, dat is niet waar! Jan Hansen i2 het!'
'Oooo!' klinkt het op een langgerekte, stijgend uitgehaalde toon van
is-'t-die-maar! 'Daar is ook niet veel aan verloren!'
'Wie heeft het gedaan? Hoe i2 het gekomen?'
'Ze zeggen dat Van der Poorten hem met een bijl ge2lagen heeft. Hij
moet er nog liggen in huis, net als hij er neergevallen is, vaimacht al
om twee uur.'
'En 12 het nu pas uitgekomen?'
'Ja, zo werd het verteld. En geen dokter of pastoor of iemand is er
gehaald.'
'Dat is bar gemeen van dat volk! Dat zal niet goed voor ze aflopen!'
'Ja, maar Jan moet er ingebroken hebben om ze allemaal te vermoorden. Gisteravond nog laat was hij in het dorp. Zo zat als een kanon en
kwaad, kwaad!'
'Ja, ja, er heeft al lang wat gebroeid. En als zo'n kerel binnenkomt,
midden in de nacht, god weet wat die wil. Ik 2loeg hem ook voor zijn
kop. En hij moet al dikwijk gedreigd hebben met brieven.'
'Ja maar, meteen met een bijl! AI2 ze hem nog de benen kapot ge2lagen hadden!'
'Als ge maar in nood zit.'
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Het gepraat en geredeneer verluchtigt langzaam de gemoederen van de
even drukkend aangewaarde ontsteltenis.
'Nou is de baan vrij voor de Rooie/ spot er een.
En een gelach davert op.
De mannen zijn klaarwakker opgeschokt door de trilling, die het plotselinge nieuws gebracht heeft door heel het dorp. Veerkracht is er gevaren door de zoeven nog zakkerig-matte leden. Alle lusteloosheid is
weg. Luid sprekend staan ze bij elkander, heel verlevendigd.
'Kom, laten we maar een glas gaan pakken.'
'Vooruit maar, het is toch maandag.'
'Ja, en zowat komt niet elke dag voor.'
De vrouwen vergeten haar werk en haar kwaai zin.
'Vader in de hemel, het is toch wat! Zó te sterven!'
Enige ogenblikken later passeren twee marechaussee's te paard en het
rijtuig van de dokter, in volle vaart.
Troepjes mannen gaan hen achterna. Ze moeten toch eens gaan kijken.
De dokter heft Jan op van de vloer. Nu het gezicht vrij komt, gulpt een
stroom bloed plassend neer op de grond.
Nauw merkbaar trekt even een trilling van verrassing over zijn
gezicht, terwijl hij haastig zijn onderzoek begint. De gedachte flitst in
hem op, dat de wond misschien niet dodelijk was, maar de verslagene
gestikt is in zijn bloed, doordat hij aan zijn lot is overgelaten, 't Gebeurt dikwijls zo, dat een gewonde sterft, omdat niet dadelijk geneeskundige hulp ingeroepen wordt. De ondervinding heeft hem geleerd,
hoe dat gaat bij zondagavond-vechtpartijen. De een blijft halfdood op
de weg liggen, niemand trekt er zich wat van aan. Soms gaan de daders
na de mishandeling nog zuipen. De ander loopt een paar dagen met
een steek of een snee, totdat gevaar-van-sterven intreedt.
'Afgelopen,' zegt hij tot de wachtmeester. 'Moet al enige uren geleden
gestorven zijn.'
Dan onderzoekt hij nauwkeurig de wonde.
Marie staat naast hem. Met een steenharde trek in haar verstrakt gezicht, vraagt zij ruw-onverschillig:
'Is het afgelopen met hem, meneer de dokter?'
Even opziend van zijn werk drift de dokter haar toe, terwijl zijn ogen
verontwaardigd flikkeren en hij moeite heeft om de toom-sidderingen
van zijn lichaam te bedwingen:
'Schaam je, mens! 't Is toch geen beest. Heb je dan géén gevoel in je
lijf? 't Is toch de man van je dochter en de vader van haar kinderen.
Wat een verbeestelijking!'
'Mijn dochter? Ja, meneer de dokter, die heeft lang genoeg last gehad
van de smeerlap. Ge hebt goed praten, maar ge moest eens alles weten!'
Met een schreeuwende stem ratelt zij hem de woordenstroom tegen.
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'Hou je mond maar/ kortaft hij, en wendt zich om, doorgaande met
zijn onderzoek. Een gevoel van walging doorhuivert hem en een donkere gloed van diepe verachting overtrekt zijn ogen.
'Nee, dat moet ik u nou eens vertellen, meneer de dokter, wat we van
die vent al gehad hebben I Ik zeg, gelukkig, dat hij naar de eeuwigheid
is. Maar de mensen zullen wel weer begirmen te schandalen dat wij de
schuld zijn! De brieven die hij ons geschreven heeft!'
'Zwijg jij, dadelijk kun je mij vertellen,' duwt de wachtmeester tegen
haar geratel met schelle kijfstem in, met een kalm strenge toning in
zijn stem. En gaat dan voort met Van der Poorten te ondervragen, die
met druk geredeneer van wijde woorden-omhaal en heftig gebaar telkens maar wil uitleggen, dat Jan een vent van niks was. Hij was altijd
een bandiet geweest. Iedereen weet, wat voor een sloerie zijn moeder is
en hoe die 'm gekregen heeft. En als jongen was ie al een grote deugniet, heeft geen opvoeding gehad.
Dan doft hij zich met de vuist op de borst, zwetsend:
'Ik heb de koning gediend. Medaille van trouwe dienst, twaalf jaren
in de Oost!'
Aanhoudend moet de wachtmeester onderbreken: 'Daar hebben we
nou niets mee nodig.'
Hem weer met strengheid terugtrekkend tot de gestelde vraag.
Dan antwoordt hij, herhalend: 'Zelfverdediging, zelfverdediging,
wachtmeester. De vrouw heeft de brieven bewaard.'
Met intrekken van de schouders en de armen zwaaiend omhoog:
'Ja, wat moest ik doen, dat vraag ik u, wachtmeester, als daar zo'n
bezopen vent, die tot alles in staat is, een vent van niks, dat heeft hij
bewezen, aan het huis staat te duveljagen en te donderen dat hij ons
allemaal vermoordt, en dan door het raam inbreekt... Wat zoudt ge
dan doen? 't Was me lang genoeg. Daar ging ik zitten in de hoek,
zó../
En cynisch pakt hij de bijl, neerhurkend in de hoek, om te wijzen, hoe
't was gebeurd.
Tussen de twee marechaussee's in komt Van der Poorten naar builende weg op naar het dorp. De wachtmeester geeft hem de bijl:
'Daar, draag jij dat maar zelf.'
Onder 't nog-altijd-door druk spreken, al maar herhalend, zwaait hij
de bijl over zijn schouder, onbewogen.
Als hij voorbijgaat langs het volk, dat zich nieuwsgierig bij eentroept
voor het huis, begint hij tot de menigte:
'Zelfverdediging! Zelfverdediging! Ze maken me niks. De brieven zullen het wel uitwijzen. Die hebben ze meegenomen!'
Een grote troep is hen op de hielen gevolgd en staat nu voor het raadhuis, waar Van der Poorten is biimengebracht. Mannen en vrouwen.
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De laatsten luid klagend met uitroepen van: 'Och God, och Heer!' en
schreiend jammeren, dat 't toch wat is.
Opeens dringen allen zich op naar de plaats, vanwaar luid gesnik gehoord wordt, gevolgd door praten met een zeurige wening in de stem.
Mien duwt zich door de menigte heen, naar 't raadhuis, met een jas
over de arm.
Die marechaussee's hadden vader meegenomen, zomaar, nog niet aangekleed. Dat is schand, dat volk heeft ook géén gevoel, niets geen medelijden met zo'n oude man. Zij en moeder moeten zich de ogen uit de
kop schamen. Wat zouden de mensen wel zeggen. Zij zouden de schuld
krijgen, dat zij vader zó lieten lopen voor schandaal. Maar zij hadden
er niets aan kunnen doen. Die marechaussee's geven nergens wat om,
hebben een hart van steen. Zo'n ouwe mens nog geen tijd te geven om
een jas aan te trekken. Met die troebelige drukte in huis hadden zij het
vergeten, dat kon iedereen wel begrijpen. Zij hadden al wat gehad in 't
leven I Zó verschrikkelijk als Jan gedaan had. Was net razend geweest
die nacht. Had hen allemaal dood willen maken. En dat ie nou zó was
gestorven. Had ie nog maar alles gehad van een christelijk mens, vóór
zijn dood, dat zou toch veel getrooster zijn. Zij hadden hun best genoeg
gedaan, wel een uur lang de gebeden der stervenden gelezen.
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Het somber galmen van het klokgelui gulpt uit de toren, met zware
dreun-daverende golven neerplonsend onder op het kerkhof. De klankenmassa's ruisen door elkaar, en spatten met harde na-trillende slagen
uiteen tot een zingende en wegzeurende stofregen van geluidjes, die
zacht-kletterend weer neervallen en zich verzamelen tot een even nog
roUend-bruisende en dan langzaam kalm wegvloeiende stroom.
De dikke muren van 't kerkgebouw en de grond dreunen van de snel op
elkaar volgende metaal-mokeringen, uit de hoogte neerbonzend op de
zwarte begrafenisstoet, die langzaam zich trekt langs de torenvoet en
met een bocht het kerkhof opgaat. De misdienaar met het kruis voorop,
dan de geestelijke in kort wit gewaad, dat plooiend omgolft het zwarte
kleed, de kist met het geverfde kruis op het deksel, zwart afplekkend
tegen het witgeschaafde hout, en daarna de rij verwanten en kennissen,
achter elkander. De vrouwen geheel bedolven onder rouwfalies, de
mannen met een zwart strikje terzij van hoed of pet.
Als een zwarte gaping ligt wachtend het pas gegraven graf tussen
twee opgeworpen heuvels van vers-vochtige aarde, waarachter een
hoopje opgehaalde half vergane planken en wat beenderen. Daar houdt
de stoet stil.
De begrafenisgasten knielen neer, in een wijde kring, op de reeds oudeÏ37

re, bijna weggeëffende terpen, die nog zichtbaar zijn door een gras- of
bloemenrandje, of een zwart-verweerd, scheefgezakt houten kruis.
De dragers laten de kist langzaam zakken op dikke touwen, die geleidelijk voortschuiven door hun gesloten handen. Tot een doffe bons opstijgt uit het graf, waaraan ze horen, dat ze neergekomen is op de bodem.
Een gesmoorde snik barst op dit ogenblik door de falie van een der
vrouwen heen, die met kramperig-trillende handen de grote zwarte
doek vastdrukt voor de mond en hem dichtgesloten houdt over het gelaat en het hele lichaam, tot op de voeten toe, waardoor zij onherkenbaar is. Allen wenden zich vraag-ogend naar haar en zien de gestalte
beven onder de falie. Fluisteren dan meewarigend, met een blik naar
Marie en Mien:
'Dat is Floortje, zeker! Toch ook een arm mensje. Niks anders gehad
dan verdriet, 't Is wat te zeggen!'
De geestelijke leest met prevelende lippen de gebeden en zwaait sprenkelend de wijwaterkwast over het graf.
Dan grijpen de twee gravers hun spaden en met snel beweeg van gehaastheid beginnen zij de groeve dicht te maken.
Somberbonkerend vallen de aardkluiten op de planken, terwijl aanhoudend nog het galmen van het klokgelui gulpt uit de toren en met zware
daverslagen neerplonst, opslurpend het eentonigdroeve gezang:
REQUIESCAT IN FACE . . .
'Die zit er weer onder,' mompelt er een.
Maar de anderen zwijgen.
De hoofden buigen zich dieper.
Luide snikken schokken op uit de borst van Floortje, doortrillend haar
hele lichaam onder de zwarte falie.
Marieke, het oudste kind van Jan, dat mee mocht naar de begrafenis,
gaat niet-begrijpend nieuwsgierig zitten kijken naar de heftig schreiende vrouw.
Vrouw Van der Poorten ligt naast haar geknield, met vroomdoening
in de vooroverbuiging van haar bovenlijf en 't wat scheef hellende
hoofd.
Haar hand steekt onder de falie uit en trekt Marieke waarschuwend
bij de arm, het kind met een duw-rukje recht zettend, terwijl zij halffluisterend berispt:
'Foei, Marieke! Mooi bidden, dat vader in de hemel komt!'
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Op het grasveldje, onder een breedkruinige appelboom, stonden Nel en
Driek bij elkaar. Hij leunde met de schouder tegen de stam, het ene
been over 't andere geslagen, in loom-hangerige houding. Nel stond
voor hem, plukte aan haar blauwe schort, de ogen gericht naar de
grond waar zij toch niets zag.
Terwijl haar ene klomp al maar door grasspieren neertrapte onder haar
onbewust beweeg van de voet, vertelde zij, hoe vader en moeder
's avonds van te voren weer opgespeeld hadden, omdat zij het met
Driek niet wilde uitmaken. Ze hadden haar uitgescholden voor al wat
lelijk was, totdat zij eindelijk van kwaadheid naar bed was gelopen.
Maar zij had gezegd, dat ze het niet deed, nooit. Ze 'ging' met Driek,
als ze zelf wilde en niemand had zich daarmee te bemoeien. Wat dachten ze wel?
Toen ze in haar bed lag, had ze zich niet meer kurmen inhouden. Ze
had wel een uur lang liggen schreien.
Telkens na enige ogenblikken vlug vertellen, daalde een zwijging tussen hen neer, alleen onderbroken door haar zuchten: ' 't Is toch wat
te zeggen!'
Driek wist weinig of niets te antwoorden. Hij hoorde haar aan zonder
blijk te geven, dat hij getroffen werd door haar verhaal.
Toch was hem dat lang niet onverschillig. En al had hij datzelfde dikwijls al gehoord, het verveelde hem ook nu niet. Maar het kwam niet
in zijn gedachten op, dat hij haar zou moeten troosten, of haar moest
verzekeren, dat niemand in staat zou zijn tussen hen tweeën iets te
veranderen. Ook verlangde zij dat niet. 't Was haar genoeg hem weer
eens gezegd te hebben, wat zij thuis moest uitstaan.
Vader en moeder hadden zoals altijd gekeven, dat de ouders van Driek
hèn al jaren lang geplaagd en gesard hadden. En Driek was óók niks,
een vent, die ze voor hun ogen niet zien konden.
En als zij vroeg, wat ze dan tegen Driek hadden, of hij niet goed oppaste, en zo, dan werden ze nog véél kwader en riepen maar, dat 't er
niets op aankwam, zij wilden met Driek niks uit te staan hebben, en
daarmee uit!
Had ze nu nog maar hulp van haar broer! Maar die was ook tegen haar
en deed altijd met vader over. 't Was precies vader, hij had nèt zo'n
harde kop. Die oude ruzie tussen de twee boerderijen konden ze maar
niet vergeten.
Driek wist dat allemaal al lang. Had het al dikwijls ondervonden,
vooral op zondagavonden. Dan konden Nel 'r broer en zijn kameraden
't niet laten op hem te schimpen. Dat zat hem wel verkeerd, maar hij
deed, of-ie het niet hoorde. Anders zou het al lang op grote ruzie
uitgedraaid zijn.
Het hele dorp nam aan het getwist tussen de beide families deel. De
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ene partij stookte hier en de andere ginds. Het was een afwisseling in
het sleurleven van alle dagen der inwoners. Hun geringe ontwikkeling
had een korst om hun mensenziel doen groeien, waardoor geen hogere
aandoeningen konden heendringen. Zo'n hardnekkige burentwist was
een genot, was iets om over te praten, vooral nu die vrijerij er nog bij
kwam. De boerinnen wisten er elkaar op de kerkweg steeds alleriei
nieuws van te vertellen. De een trachtte de andere te overtreffen in
het meedelen van heel erge dingen, die zéker waar waren, want die-endie hadden het zélf gezegd, zélf. Maar 't mocht niet verder verteld
worden! Voor geen duizend gulden zouden ze willen, dat 't eruit kwam
door häär!
De vrouwen stonden dan dicht bij elkaar, zodat de gezichten elkander
bijna aanraakten onder het fluisterend-praten. Met gewichtig-doend
knikken het nieuws bevestigend. Een hongerende nieuwsgierigheid lag
over de houding van het hele lichaam, in iedere trek van het gelaat, in
de spanning van de altijd-méér vragende blikken. Met wellust zoog de
een de woorden van de andere in, aanmoedigend tot voortgaan met
verbaasd-doende uitroepen, of het dan tóch waar was! En dat 't nog
schande was, grote schande! Kijk!
Thuis werd het gehoorde weer aan de mannen verteld, die, als ze nuchter waren, er nauwelijks enige aandacht aan schenen te schenken. Maar
zodra ze te veel bier uit hadden, verweten ze elkaar alles. 'Wat er nuchter in zit, dat komt er zat uit,' wijsgeerden de lui dan. En er zouën
nog ongelukken gebeuren, werd er voorspeld.
Velen verlangden naar een uitbarsting, ofschoon ze verstandig deden,
dat er toch niks ging boven vrede onder elkaar . . .
Er waren er ook genoeg, die vader en moeder kwamen ophitsen door
hen te beklagen en onder de hand heel geraffineerd weer allerlei kwaads
te zeggen van Driek en z'n familie.
'Zullen we nou gauw aan de bruiloft komen?'
Als vader of moeder dan opstoof:
'Wat, met wie bruiloft? Wat bruiloft?'
dan deden ze heel verwonderd:
'Maar, met Nel en Driek toch! Daar spreekt iedereen van. Ik dacht dat
het erdoor was. Maar wat ge zegt! Wat de mensen dan toch praten
kunnen. Ja, kwaadspreken, dat is wat! Jezus-van-marante-zeg-ik-nogeens! Is er niks van waar, gaat Nel niet met Driek?'
'Ja, daar hebben we verdriet genoeg van. Maar we willen met de vent
niks uit te staan hebben. We kunnen Nel er niet van afhouden. Bind
ze maar eens aan 'n touw!'
Ja, zij hadden ook al gezegd tegen de baas of tegen de vrouw, ze konden 't niet begrijpen, dat Nel 'r vader en moeder die vrijerij toestonden.
Zo tussen deur en dorpel. Het was dan toch ook schande voor de
ouders, als de dochter zo deed. En die familie van Driek! Ja, ze konden
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niet alles zeggen en stilzwijgen, maar daarmee was het dan toch niet
allemaal pluis. En dat durfden ze wel ronduit te zeggen, de ouders van
Driek hadden niet schoon gedaan, een-jaar-of-wat geleden met dat
proces over het 'Molenpaadje'. Nee, niet schoon, dat zei iederéén.
Maar wie maar geld heeft en nergens wat om geeft! Ja 't is wat! En die
nieuwerwetse dingen, waar Drieks ouders zich mee ophielden! Ze wisten het niet, maar of het nou krek allemaal goed zou gaan op de
duur? Zij hadden allemaal van al die machienen en van guano en zo'n
dinge 't hunne nog niet. En Driek had ook al zo'n ijzeren paard.
Mens, waar moest het naar toe? Maar werken, dat deed de oude niet en
Driek ook niet hard. En dat kon op de duur geen goeie zijn. Daar moest
wel wat achter zitten. En hoe ze aan hun geld gekomen waren, ja, daar
waren ook al praatjes over geweest, van een bankroet of zo. En Driek
moest ook een lege vent zijn. Die had al zo'n rare praat gehad, toen hij
bij de soldaten was.
Dat Nel niet meer verstand had! Het zou zeker nog op haar ongeluk
uitlopen, en dan zat ze er mee. Zo zou het nog gaan. Nel 'r moeder
had gróót gelijk, als ze haar van zo'n leegloper wilde afhouden. Nel
moest er dan toch ook aan denken, hoeveel verdriet haar ouders al
gehad hadden van Driek z'n familie. Altijd gekoeieneerd.
En het gaf ook geen pas, zoals Nel hem overal naliep.
'Nee, k:; loopt Nel na!'
Ja, ja, dat sprak van zelf. Dat wisten ze ook wel. En ze begrepen wel
waarom. Maar zij hadden al dikwijls gedacht, zouden Nel 'r ouders
daar mee in zijn, dat die twee samen lopen? Want die waren nou altijd
bij elkaar.
Nel moest gauw gaan, want vader en moeder zouden ieder ogenblik
wakker kunnen worden uit hun middagdutje.
Als zij dan weg was, zou 't er weer lelijk uitzien. Aan het gekijf kwam
dan weer geen eind. Ze hep het grasveldje over, kroop door een gat
in de oude stronkerige heg en ging naar de put de emmer water halen,
die ze straks al klaar gezet had.
Driek slenterde nog wat rond, terwijl de gedachten over het gehoorde
traag door zijn kop gingen. Kwaadheid over al dat geruzie zeurde in
hem om. Hij zou niet van Nel wegblijven! Wat, zich zó laten dwingen
door haar vader en moeder! Dan kenden ze hem nog niet, dat zouden
ze ondervinden.
Zoals gewoonlijk hadden zij elkander op het grasveldje onder de appelboom gezocht en gevonden in het schaftuur. Nooit hadden zij iets
van die aard afgesproken. Maar zodra op de boerderijen na het middagmaal allen hun slaapje waren doen, wist de een de ander op deze plek.
Dat was al zo sedert geruime tijd.
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Het jaar van te voren was Driek Jorissen teruggekomen van de militairen. Hij had te N. gelegen bij het voetvolk. Vóór hij onder dienst
moest, had Nel nooit anders naar hem gezien dan naar iedere andere
boerenjongen. Maar toen hij de eerste keer met verlof kwam, vond
ze hem toch wel een knappe vent. Zo heel anders dan vroeger. De
uniform, die vast om zijn kranig-slank lichaam spande, zijn rechtoppe
houding en lenig lijfbeweeg hadden haar onbewust een vergelijking
doen maken tussen hem en de boerenzoons van het dorp. Vroeger had
zij nooit zo gezien hun slordige kleding, hun stijf-klotsende, zwaaiende gang en hun zware klompen, vol stro, dat nog een eind uitboste
over de hak heen. En dan dat eeuwig sabbelen op een pijp of een
platgebeten nat stuk sigaar, waaruit bij het trekken telkens een gepiep
opsnorkte. Of het kauwen op een dikke pruim, waardoor de wang zo
lelijk opbolde, terwijl het bruine speeksel over de tanden en lippen
sijpelde en door de mondhoeken uitborrelde.
Driek nam zijn sigaar zo fijn tussen twee vingers, en nu en dan stak
hij ze tussen de lippen, net als een heer. De rook kronkelde dan weg
in blauwe wolkingen.
Zijn ogen waren ook niet dezelfde meer als eerst, keken zo heel anders.
Hoe, dat zou ze niet hebben kunnen zeggen, maar héél, héél anders dan
vroeger.
Allemaal zeien ze 't ook: 'Wat is die Driek veranderd. Die beeldt zich
ook al wat in! Z o n gatvHeg!'
Er was gelach en getintel in zijn blikken, in zijn hele frisse gezicht.
Zijn mooie zwarte snor was zo fijn gedraaid in puntjes-omhoog, net
als Nel wel eens gezien had in de almanak. Die kochten ze ieder jaar,
omdat er iemand uit het dorp mee langs de deur kwam. Anderen deden dat ook. Er stonden geregeld nog al wat grappen in, een 'schone
geschiedenis' en ook prenten. Anders had Nel ook geen boek meer gezien sedert ze niet meer naar school ging, behalve haar kerkboek.
's Zondagsmiddags keek ze wel eens in de krant, die vader besteld had
voor de verkopingen. Als er zo niets in stond van ongelukken en kalveren met twee of drie koppen, dan vond ze dat het niks was. Nou, ze
gaf ook niets om lezen.
Wat had men daaraan!
Als ze bij Driek was, voelde zij iets goeds over zich komen, een gelukkige, prettige stemming. Zo, dat zij met alles moest lachen, en toch
soms op-eens zou hebben kunnen schreien.
Ze had zich verder geen rekenschap gegeven van wat haar gevoel zou
zijn. Voor het eerst had ze hem zo gezien, toen hij 's zondagsmorgens
naar de kerk ging en voorbij haar huis kwam met flinke passen en lenig
lij f-en-armbeweeg. Ze had hem, met voorovergebogen bovenlijf staan
na-turen, tot hij achter de huizen bij een wegge-draai verdwenen was.
't Was wonder: toen ze hem zo nakeek, voelde ze in zich onrust, ge144

jaagdheid, dat 'r het hart van klopte. En telkens moest ze even omkijken, of het toch niemand zag, dat zij daar stond. Daarvoor zou ze zich
geschaamd hebben. Dat was óók raar, dat gevoel had ze anders nooit,
als ze iemand nakeek, 't Kwam zeker, omdat haar vader en moeder de
Jorissen niet konden lijden.
Toen ze hem niet meer zag, was ze dadelijk aan het uitrekenen gegaan,
hoe Iaat hij weer terug zou kunnen komen. En tegen het uur, dat zij
in gedachten vastgesteld had als het juiste, bleef ze in-en-uitlopen, telkens even zoek-ogend de weg op, of hij nog niet te zien was. Maar met
een gewilde gedraging in haar houding, alsof zij zo maar eens naar
buiten ging, om niets, eens kijken, 't Was aanhoudend tevergeefs.
Dan weer gauw-gauw naar binnen, met druk beweeg aan wat huiswerk, alsof ze niet weg was geweest, 't Geneerde haar zelf, en toch kon
ze niet anders. Ze probeerde kalm te zijn, er niets om te geven en er
ook niet over te denken. Ze zou eens ijverig aan het werk blijven en
over wat anders prakkezeren.
Maar vóór ze het wist, was alleen Driek met zijn mooie pakje weer in
haar gedachten. Haar ogen lagen stil-dromerig in haar gelaat en de
handen hingen in onbeweeglijkheid langs haar lijf.
Om elf uur zou de kerk zowat uit zijn. Maar hij was zeker niet dadelijk naar huis gegaan. Hij zou op zijn borrel zijn, met de andere
manslui en zijn kameraden. Dat ze daar ook niet aan gedacht had! Nu
was 't haast twaalf uur, nu zou hij toch zeker wel komen, misschien
er al wel zijn. En gejaagd, zwaar hijgend als van angst, liep ze onbewust naar buiten. Nog niets te zien. Of zou-ie al voorbij zijn?
Toen ze weer binnen kwam, voelde ze de ogen van haar moeder vragend naar haar kijken.
Een rode kleur overtrok haar gelaat, maar ze wilde heel haar houding
laten zeggen, dat er niets was; 't ging haar echter zo onhandig af,
dat ze juist te meer daardoor de aandacht vestigde op haar anders-dangewoonlijk-zijn. Haar moeder had toen gezegd, met verwondering-tonende stem, dat ze van de ene kant naar de andere liep, alsof ze van
achteren aangestoken was. En ze richtte niets uit, ze had al wel een
uur geveegd, en nog geen zand gestrooid in de keuken. Wat er toch
aan de hand was?
Nel had geen goed antwoord kunnen vinden, wat haar gemelijk gemaakt had tegen zich zelf.
'Wat is er toch te doen, meisje?' had haar moeder verder aangehouden.
En kwaad over dat gevraag, snibbigde zij tegen: 'Och, ge hebt altijd
wat!'
'Ik? Ik heb niks, maar dat ge zo in- en uitloopt.'
'Och, ge hebt overal wat op te zeggen en af te keuren! 't Is nooit naar
uw zin. D'r is immers niks . . . als ik nou 's eventjes naar buiten loop.'
't Rood van lichte opwinding schemerde door haar gelaatshuid heen.
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Moeder, één en al verbazing, sloeg de handen in elkaar.
'Maar meisje, wat scheelt je, ik zeg u immers niks kwaads. Nog geen
kwaad woord hebt ge van mij gehoord. Wat bent ge nou toch 'n spin!'
Toen had ze zich geschaamd over haar uitval. En buiten gaan kijken
had ze niet meer gedurfd, want ze gingen eten, het was twaalf uur
door. Haar vader en haar broer waren thuis van de kerk. Hadden de jas
uitgetrokken en hingen achterover op een stoel tegen de muur, wachtend op de soep. Na de borrels hadden ze 'daar zin in'. Ze zou dan na
't eten maar zand strooien.
Als Driek nu onder de hand maar niet voorbij kwam, onrustigde het
even in haar op. Wat gaf ze daar ook om, had ze verder gedacht. Ze
zou maar aan tafel gaan zitten als altijd en over alles meepraten. Wat
deed ze ook zo gek?
Maar toen ze op haar plaats zat, voelde ze weer die gejaagdheid door
haar hele lijf gaan; dat onrustig hart-kloppen, dat net was of 't boven
in haar keel zat. Wat duurde het toch lang, eer die soep opgeschept
was, veel langer dan anders.
Ze had wel kunnen roepen: 'maak dan toch wat vóórt'. En honger had
ze ook niet, dacht ze. 't Was erg vreemd, anders kon ze met haar portie
wel weg, ze was altijd goed gezond.
Liefst was ze maar zo van tafel gegaan, maar ze durfde niet, bang voor
't gevraag en gezeur, wat 'r toch scheelde.
En ze had meegegeten, gauw-gauw. Daarna bleef ze zitten treuzelen,
maar meepraten over de nieuwigheden kon ze toch niet.
Eindelijk stonden de manslui op om het paard te voeren. Dan gingen
ze 'd'r wat liggen', totdat het tijd was om weer de herbergen af te
gaan.
Nel ging met een bakje naar het witte zand, onder een afdakje terzij
tegen 't huis, en schepte het met de hand vol. Omdat het fijn geworden
was van de droogte, goot zij er aan de put wat water over en roerde er
eens met de hand doorheen. Ze was nu uit het gezicht van 't raam. Ze
moest toch eens even kijken. Op een drafje liep ze langs de mestkuil,
de weg op. Het huis lag met de achterkant naar de straat en om de deur
te bereiken, moest men langs de mestkuil.
Ze was werkelijk geschrikt. Driek kwam er juist aan, was al dicht bij.
Drentelend bleef ze staan, met de hand boven de ogen turende de verte
in, langs Driek heen, alsof ze iemand anders verwachtte.
Hij was bij haar gekomen. Had haar een hand met een mooie witte
handschoen toegestoken, en had haar gevraagd, hoe ze 't nog wel
maakte. In de gauwigheid had ze nog even haar zanderig-natte hand
langs haar rok gestreken en ze hem toen gegeven met stijve beweging
en zonder druk. Zo iets had ze nog nooit beleefd. Onder de boeren was
dat zo geen gebruik, elkaar een hand te geven bij het goeden-dag zeg146

gen. Dat was kalerigheid. Alleen, als zij wat veel bier gedronken hadden en dan elkaar ontmoetten, staken zij elkander wel eens de hand toe
en zwaaiden die dan met druk beweeg lang heen en weer, terwijl zij
met verzekerende woorden hun blijdschap over het weerzien uitten.
Herinneringen van toen en toen nog eens samen lekker 'gezopen' te
hebben, leefden op in hun verward denken. Kom, we zullen nog maar
een pot vatten, ik trakteer! We zijn ook niet elke dag bij elkaar. Altijd
goed met elkaar op kunnen schieten. Kerel, wat hebben we 'm ooit geraakt, hè? Hospes, doe ze nog eens vol. Santjes, dat we 't nog lang mogen lusten!
Dat handgeven had Nel dan ook nog meer in de war gebracht.
Driek had druk gepraat tegen haar. En anders dan de boeren, op z'n
stads zeker, maar wat ie allemaal gezegd had, dat wist ze later niet
meer. Zijn woorden hadden haar in de oren geruist als klanken van
wind door bomen. En of ze ook iets geantwoord had, dat wist ze evenmin. Zeker wel niet, want de woorden zaten vast boven in haar keel,
dat had ze wel gevoeld. Alsof ze nooit meer zou kunnen spreken.
De ogenblikken van zijn begroeting, zijn vragen en vertellen, had haar
hele lijf doortrild, een vreemd gevoel, zoals haar nog nooit gebeurd
was. 't Leek wel, of er een siddering kroop door heel haar lichaam, met
kleine schokjes in haar borst, maar toch goed-doend.
Later had ze dikwijls verlangd, weer eens zo'n zelfde gevoel te hebben.
En soms, als ze aan Driek dacht, aan zijn mooie snor, zijn rode mond
en zijn lachogen, die ze zag tintelen, haar tegen, was wel eens zo'n siddering over haar gekomen en doorgedrongen tot in haar voeten en de
toppen van haar vingers. Dan voelde ze haar stemming als een hoge
feestdag, een stil-innig geluk van blij-zijn, dat zachtjes jubelde diep in
haar hart als een bijzonder voorrecht voor haar alleen.
Die dag was Nel vol geweest van Driek, zó dat ze aanhoudend over
hem blééf praten.
Toch wist ze heel goed, dat haar ouders Driek niet mochten lijden, de
hele familie Jorissen niet.
In de loop van enkele jaren was er tussen de beide boerderijen een koppige haat gegroeid. Langzaam aan, maar gestaag harder, zonder verzachtende ogenblikken van burenvriendschap, burenbehulpzaamheid,
zoals die in uren van schrijnend leed of tegenspoed wel eens alle geruzie in-eens vergeet, wegduwt naar een verre achtergrond.
Beide behuizingen waren eerst op dezelfde wijze gebouwd. Een strooien
dak schuinde aan de ene zijde bijna neer op de grond. Aan de andere
kant was het wat hoger, daar was de staldeur. De mestkuil tussen woning met stal en schuur. Lage ramen met kleine ruitjes vlekten uit de
verte gezien tegen de vervaalde stenen af als figuren met witte strepen
over een blauwigzwarte rechthoek op een ondergrond van een onbe147

stemde kleur. Soms ook anders, als de zon haar gouden glans afschitterde op de voorgevel en haar stralen een overvloed van fonkeling
wierpen op de glazen.
De schuur bestond uit een geraamte van balken en latten, kruiselings
door elkaar gewerkt, en aangevuld met leem. Op sommige plaatsen ribden lange latten over de kleiwand heen, zoals de beenderen scherp oplijnen over de schonkige romp van een mager dier.
Hier en daar lei een graszode op het strooien dak, als daar neergewaaid door een stormwind.
Toen was tussen de beide families alles nog goed.
Maar Jorissen erfde. En 't duurde niet lang, of hij 'ging bouwen'. Hij
zette eerst een flinke schuur met parmen dak en verbeterde daarna ook
de woning.
Die erfenis had de Goemansen al vervuld van een stil-mokkend afgunstgevoel. Zij deden ook goed hun best en bleven toch jaar-uit en
jaar-in met een zware last zitten. Die Jorissen liep alles mee. Doch door
dat 'bouwen' wies de verbittering zo sterk aan, dat zij uiting zocht in
schamperend gepraat.
Noch Goemans, noch z'n vrouw konden hun afgunst-gevoel langer opgesloten houden in hun hart of in een verborgen luchtgeven onder elkander. Zij moesten gehoor hebben onder de dorpelingen om door hun
instemmend aanhitsen steun te vinden voor eigen handelwijze.
Van toen af deugde er van de hele familie Jorissen niets meer. Ja, ja,
zij hadden 't altijd wel geweten, de Jorissen hadden 't hoog in de kop.
't Groot-doen zat er in geboren. Nou ze wat geld hadden, gingen ze
zich wat verbeelden. Allemaal kaaljakkerij. De andere boeren van het
dorp zouden ze wel niet meer bekijken. Wacht maar 'ns, paard en rijtuig moesten er ook nog wel komen. Maar 't zou niet lang stand houden, dat zouden de werken wel uitwijzen. Uitverkopen voor de schuld,
daarmee moest het eindigen, dat sprak vanzelf. En dat was goed ook.
Men gunde niemand iets kwaads, maar als dat gebeurde, zou men
lachen.
Bijna het hele dorp hield het met de Goemansen. De boeren konden
het Jorissen niet vergeven, dat hij 'boven de anderen wilde uitsteken'.
Zo'n kasteel te bouwen, dat gaf geen pas. Dat was geheel en al tegen
de trant. Huis en schuur met pannen dak, wie had het ooit beleefd!
Was een 'boerengedoei' zoals 't hunne ook niet goed genoeg voor hem?
't Gepraat laaide al langer hoe erger op en hitste de gemoederen voortdurend aan. Jorissen bleef dezelfde als altijd, wilde door nog meer
vriendelijk-doen de mensen voor zich winnen. Maar het geschimp hield
niet op en in de cafés op zondagavonden zag hij zich herhaaldelijk bedreigd door uittartend geruzie.
Zelfs kwam het zover, dat een troep bedronken lui herhaaldelijk de ruiten bij hem ingooide en allerlei andere baldadigheden pleegde om zijn
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huis, tot hij zich genoodzaakt zag van zijn geweer gebruik te maken.
Daardoor nam het vernielen een einde, maar het gesar bleef nog enige
jaren voortduren.
Nu hij over wat geld beschikken kon, kocht hij een dorsmachine en was
ook ondernemend genoeg om een proef te gaan wagen met kunstmest.
Dat wakkerde de vijandige houding nog aan. Het hele dorp was in eens
weer vol van gepraat over hem. Dat zou wat geven. Die vreemdigheid! Allemaal knoeierij. Van de stal en 't weer alleen moest de boer
het hebben, 't Was geen manier van doen van Jorissen, dat zeien ze
en daar bleven ze bij. Niks zou hij meer bouwen, en dat was krek goed
o o k . . . Met z'n kunsten. Ze moesten 'm uit de gemeente jagen zo'n
kerel...
En toen Jorissen meer en betere vruchten van zijn akker haalde dan de
anderen, toen was het:
Ja, het eerste jaar, maar over een tijdje zou het wel anders worden! Niks
meer verbouwen op de duur, dat moest ervan komen, dat sprak immers
vanzelf. Er kon niets anders van komen dan de grond uitmageren.
Grootvader zaliger. God geeft hem de hemel, placht te zeggen.
En wat die of die vertelde, daar lachten ze wat om, ze durfden wel te
wedden, dat die nog nooit een voor gespit had. Nou, wat zou die dan
van het boeren kermen?
Maar Jorissen ging jaar op jaar vooruit. En menige boer, die in geldverlegenheid zat, kwam bij hem terecht. Zo kreeg hij macht in het dorp,
waardoor hij zijn tegenpartij verzwakte en rustiger dagen voor hem
en zijn familie aanbraken, omdat hij helpers kreeg.
Goemans bleef intussen halsstarrig elke toenadering weigeren. Tegenover iedere tegemoetkomende vriendelijkheid plaatste hij een koppig
kwaad-willen, waartegen alle pogingen tot vriendschap moesten afstuiten. Dat prikkelde meer en meer het opgemelijkende gevoel van Jorissen, tot hij eindelijk zijn goed-menende houding liet varen en geen
moeite meer deed.
'Dat ie dan naar de bliksem loopt met zijn kwaje kop! Denkt ie, dat
ik 'm nodig heb? Ik kan 'm missen!'
Nu begon het geterg van weerskanten.
Het hinderde Goemans geweldig, dat die van Jorissen altijd over het
'Molenpaadje' gingen, 't liep over zijn akkers en behoorde dus hèm
toe. Hij wist wel van verjaringsrechten, maar kon 't niet verkroppen,
dat die hem machteloos zouden gemaakt hebben tegen zijn vijanden.
Aanhitsende dorpelingen raadden hem aan een advocaat te spreken.
Toen hij daarna iemand van Jorissen op het paadje zag, hij, met een
meer en meer aanzwellend kwaadheidsgevoel en sterk door de inlichtingen van de advocaat, naar zijn akker om met quasiwerk de terugkomst af te wachten.
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'Zeg, weet ge wel, dat ge hier niet moogt lopen?'
'Nee, dat weet ik niet.'
'Nou, ge bent gewaarschuwd.'
'Ik zal hier toch lopen als ik zelf wil!'
'Dat zult ge niet!'
'Datzalikwèl!'
'Dat zullen we dan 'ns zien I'
'Dat zullen we nèt 'ns zien!'
En 't liep uit op 'n hooggaand geruzie. Maar de Jorissen bleven gebruik
maken van het Molenpaadje. Na twee jaren geprocedeer hadden zij het
gewonnen.
Goemans had er geld voor moeten opnemen. En het nu nóg verloren te
hebben, hij kon 't nooit meer vergeten.
Er ging bijna geen dag voorbij, of hij ergerde zich over iets, dat de
Jorissen gedaan of gelaten hadden, weer alleen om hèm te 'koejeniere'.
De ene dag lieten ze de kippen over zijn grond lopen. En als hij ze dan
ging wegjagen, met kwaad ge-ksss achterna, hoorde hij hier of daar een
spotlach opdaveren, met tergend geroep, dat hij niet zo gek moest
springen, de hennen liever een beetje zout op de staart moest leggen.
De andere keer, bij een plotseling aanvlagende regenbui, lieten ze al
't water voor zijn deur komen en over z'n mestkuil lopen, zodat die
in 'n ogenblik onder stond en dagen achter elkaar een slijkerige poel
bleef, waardoor met hoog-opstalperende stappen nog nauwelijks droogvoets was heen te komen.
Dan hielden ze het water op in een sloot, die door beider weilanden lei.
Trillend van woede kwam Goemans vaak z'n huis binnenstormen, zijn
vuist neerbonkerend op de tafel, dat hij ze wel zou krijgen, dat bocht
van volk. Hij zou subiet naar de politie gaan . . . ' n s zien, of er geen
recht meer bestond . . .
Hij deed dat echter niet, bang voor nieuwe proceskosten. De gedachte
daaraan duwde zijn drift weer wat omlaag. En namokkend nog bromde
hij:
'Allemaal smeerlappen, die advocaten en de rechters en de hele duvel!
't Is alleen om de duiten te doen.'
De vrouwen ruzieden heftig mee, ieder voor haar eigen deur staand,
elkaar uit de verte met hoge krijs-stemmen uitscheldend. Striemend
geselden zij de felle verwijtingen op elkander neer, die zij met koortsige
ijver opdiepten uit het verleden van beider families en zelfs uit het
leven van verre bloedverwanten.
De een moest maar naar d'r grootmoeder kijken, die had nooit gedeugd, was altijd een gemeen wijf geweest.
De ander was zeker vergeten, dat 'r neef in de gevangenis had gezeten
voor een moord, en dat aan 'r hele familie niks aan was. Allemaal laag
bocht en 'n gat vol schuld.
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Hef rig schamperend ging het tegen elkaar in.
Zo duurde het gesar lang voort. De kinderen vochten al even hard met
elkaar op kerk- en schoolweg,
Nel wist dat allemaal heel goed. Ze had het zelf meegeleefd. Maar toch
kón ze die dag niet over Driek zwijgen.
Haar gepraat had haar moeder gauw genoeg verveeld. En die was tegen
haar uitgevallen, dat ze haar mond moest houden.
Nel moest maar oppassen, waarschuwde ze, dat vader het niet hoorde.
'Die kakmaker, die windbuil, d r is niks aan, net zo min als dat hele
bocht van de Jorissen!'
'Ja, omdat de Jorissen dat proces gewonnen hebben, daarom deugen ze
nou allemaal niet. Daar kan Driek toch ook niks aan doen, redeneerde
Nel wijs-verdedigend tegen haar moeder in, met in haar hart een opgemelijkend gevoel.
'Och wat, meisje, d'r is niks aan, met hun geld hebben ze 't gewonnen,
j a . . . maar als er rechtvaardigheid in de wereld bestond, dan zou het
wel anders gegaan zijn. Omdat ze rijk zijn, kunnen ze alles en mogen
ze alles.'
'Waarom is er dan niks aan?'
'Omdat er niks aan is, zeg ik u. Ze koejeneren ons iedere dag wat ze
maar kunnen, met hun grootdoen menen ze 't te winnen.'
'Dat is afgunst, moeder! Als wij zoveel geld hadden, dan . . . '
'Ja, hoe zijn ze d'r aangekomen?'
'Daar weet u niks van af!'
'Ge zwijgt stil, zeg ik u! Hou de mond over dat volk. Maak me niet
kwaad met uw gezanik, 't Is net of ge wel gek bent op die Driek!'
Toen had Nel gezwegen, beschaamd. Maar woede tegen haar vader en
moeder woelde in haar borst om.
Bitterheid doorfelde haar gedenk, wat ze had moeten antwoorden. En
wat ze nog zeggen zou zonder er doekjes om te draaien. Dit zou ze
haar voor de voeten gooien, neen, nog beter, harder, zó.
Kwaad lanterde ze de hele zondagmiddag door 't huis en er-om-heen.
Maar tot wat-zeggen kwam 't niet. Haar moeder zweeg over Driek en
de Jorissen, en dat dwong haar ook tot zwijgen, 't Bleef een gemok tot
's avonds toe, tot 'r vader thuis kwam uit de herberg. Voor hem was ze
bang, hij kon zo vreselijk uitvallen, vooral 's zondagsavonds.
Ze waagde het niet meer over Driek in huis te praten. Van anderen
hoorde ze, dat hij een meid had in de stad, waar hij lag, hij had het
portret zelf laten zien, toen hij met verlof geweest was.
Die mededeling had haar doorschrijnd, ze wist zelf niet hoe, en waarom
toch. 't Zou haar toch wel hetzelfde kunnen zijn.
Maar elke keer, als hij naar huis kwam, zag en sprak ze hem, en dan
vervaagde dat nog niet klaar-geweten leed door een enkele lachblik uit
zijn tintelogen.
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Eens had hij er zo half en half over gesproken, dat hij wel met haar
wilde vrijen, 't Had haar doorschokt, zo heftig, dat een wilde storm
door haar borst hijgde. Rood-en-bleek wordend, had ze gezegd:
'Daar meent ge niks van. Ge wilt me wat voor de gek houden. Ge hebt
immers uw meid in de stad. Daar zijn veel mooier meisjes als ik.'
Hij had haar geantwoord, dat daar niets, niets van waar was, dat was
allemaal praat van de mensen.
'En ge hebt het portret zelf laten zien. Ge moet me niks voor komen
liegen,' lachte ze hem gemaakt en schel tegen.
Dat was zo maar een kaart geweest, beweerde hij, om te versturen. Hij
zou er haar ook wel eens een schrijven.
De blijdschap over zijn woorden jubelde later nog na in haar hart, toen
hij weg was. Zij voelde in zich stil gelach, om het weten nu, het mooie
zéker-weten, dat 't niet waar was van die meid in de stad, en dat hij
met haar wilde vrijen. Zij voelde haar lijf doorstroomd van iets, dat zij
niet wist en ook niet probeerde te noemen, maar dat goed was, en
mooi, en gelukkig, en dat ze voor zich alleen móest bewaren om er
stil-blij over te denken, altijd en altijd weer, zonder er over te spreken;
waar ze 's avonds op haar bed over ging liggen prakkezeren in een inprettige steirmiing, tot ze insliep, en dat ze 's morgens opnieuw vóór
zich zag en in-zich voelde, altijd even heerlijk. Dat alles rond haar
kleurde met een vreugdig licht en haar hele leven en dagelijks werken
beglansde. Dat haar hele omgeving veranderde, mooier maakte, en
haar zacht voor zich heen deed neuriën onder haar gedroom.
Toen was ze gekomen, de beloofde kaart van hem, het eerste, wat zij
in haar hele leven over de post gekregen had.
Ze had wel eens bij zich zelf gezegd, dat hij 't toch niet doen zou, maar
met het onbewuste verlangen, dat door dat gewild-zo-denken heen, de
hoop sterker zou opleven, dat hij het wèl zou doen.
Nu en dan schoot met even-angsttrilling de gedachte in haar op, hoe 't
zijn zou, als iemand 't zag, dat zij een kaart kreeg, of als de kaart thuis
aankwam, terwijl zij er niet was.
De postbode was haar echter onderweg tegengekomen en had haar de
kaart gegeven, 't Rood van schaamte gleed over haar gelaat, toen zij ze
aannam, en snel had zij ze verborgen tussen haar jak. Gejaagd was ze
voortgelopen, het weten de kaart van Driek ontvangen te hebben bonsde in haar om. Nu en dan voelde ze even met de hand, of ze er nog
zat.
Eerst, toen ze thuis was, alleen, had zij ze voor de dag gehaald, met
voorzichtig, vererend doen. 't Werd haar toen een zaligheid, het bezit
van die kaart. Haar hart jubelde, er was een blij zingen, heel zacht, in
haar ziel en om haar heen. In haar ogen en om haar lippen straalde een
juiching, die ze zonder het te weten zag afglanzen op alles.
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kijken even op 't stukje karton, om nog te gevoelen wat er uitging van
die kaart tot haar.
Dan zag ze het paartje op een bank onder een grote boom. De twee
hielden elkaar omvat in tere omhelzing, 't Was een mooi meisje. De
jongen kon ze in zijn gezicht niet zien. Hij zou zeker ook wel een
knappe vent zijn.
Driek had er wat onder geschreven.
Langzaam spelde ze: 'Omdat het zo lekker is'.
Een tinteling stroomde haar door 't bloed. En daar, onder het meisje,
stond een N. en onder de jongen een H. Wat zou dat zijn? Een peinsstrakte trok even over haar gelaat.
Die N. was Nel, maar die H. . . . O ja, Hendrikus, Driek was immers
Hendrikus . . .
Het blij-zijn over het gevonden hebben, het zó gevonden te hebben,
bracht weer lichtglanzing in haar denkgezicht.
Zij en Driek z ó . . . omdat het zo lekker is.
Het trilde haar door het lijf, met spanning van de zenuwen. Ze kon het
niet over denken, het gevoel, het genot. Even hijgde het wilde in haar
borst.
Toen ging ze lezen, wat er verder stond. 'Afgezonden door gij raadt
nooit wie. J. H.'
Zij kon het wél raden, lachte ze blij in zichzelf. Dat was Jorissen Hendrikus, ze wist het zeker.
Hij had eerst zijn 'van' geschreven en dan zijn naam, maar zij begreep
het tóch wel, tóch wel.
Ze moest ook eens kijken, wat hij aan de andere kant geschreven had.
Dat was het adres. Toen ze nog naar school ging, had ze ook ieder
jaar een adres moeten schrijven op de nieuwjaarsbrief aan vader en
moeder, die de meester op het bord voorschreef.
Maar een adres van haarzelf had ze nog nooit gezien.
Langzaam beeldden de letters op in haar lezende ogen en reiden aan
elkaar tot woorden:
'Aan de Heer J. Goemans, landbouwer te Bovenwaarde, en Verders aan
Mejuffrouw P. Goemans.' En in een hoekje, schuin: 'Eige handen.'
Toen had ze de kaart verborgen, heel slim, op een plaatsje in haar klerenkist.
En met haar wijde geluksgevoel was ze naar buiten geneuried, naar
haar werk, in stille droomdenking over wat ze wist, in zich, heel zeker.
Sinds Driek voor goed weer thuis was, van dienst af, zagen zij elkaar
dagelijks.
Als ze hem voorbij zag komen met de kar, wist ze het dikwijls zo te
maken, dat ze ook aan de weg was, om 'n knipoogje of 'n enkel woord.
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zicht lachte haar toe, met 'n uitdrukking van 't samen-wel-te-weten. Ze
bleef hem nakijken met verering in haar hart, en bewonderend zijn
rechte houding en de wijze, waarop hij zijn paard bestuurde, zoals geen
andere boerenjongen dat kon.
Hij deed dat met weinig beweeg, zonder geroep, en zonder zweep, met
'n enkel woordje, vaak zelfs met 'n licht zwaaien van de arm. Het
scheen wel, of het paard bij hem alles vanzelf deed.
Bij andere voerlui ging een aanhoudend spektakel langs het paard op.
'Juu! hot! allee dan, verdomme.'
Terwijl zweepgeklap het dier ieder ogenblik aanschichtigde uit de lomerige stap, of een dunne striem om de poten knetterde.
De andere meiden plaagden haar met Driek. Zij weerde dan met drukdoening van veel woorden en sterke bekrachtigingen af, wat ze zeiden.
'Maar, mijn God, hoe komt ge daar nou toch aan! D'r is niks van waar,
helemaal niks; wat de mensen toch praten! Ik heb niks met Driek uit te
staan en Driek met mij niet. . . anders mag ik hier niet gezond blijven.'
'Hé, hoor haar 'ns! Ze kan niet stilstaan als ze 'm ziet!' riepen de meiden haar tegen met hel opklaterend plaaggelach.
'Ja, dat kunt ge begrijpen! Dan moest ik al slecht stil kunnen staan. Ik
heb nog goeie benen,' antwoordde Nel met gemaakte luidruchtigheid en
onverschilligheid.
Schaamte en ergernis róódden over haar gezicht en hals.
Het ergerde haar, dat de meiden haar tegen-beweren niet wilden geloven, omdat zij de waarheid in haar plagerijen wisten, gezien hadden
zelfs.
Wel deed het haar plezier, dat ze in alles de afgunst goed kon proeven,
omdat Driek met haar vrijde.
Maar het was toch ook zo mooi geweest, meende zij, dat alléén te weten, voor zichzelf te kunnen houden.
En als dat zo bekend was, dat er in 't dorp over gekletst werd, dan zouden ze 't thuis ook gauw weten. Daarover had zij 't land.
Die meiden ook, konden niks zwijgen! Dadelijk alles aan de grote klok
hangen! Ze gunden Driek niet aan haar, dat was het. Nu zou het geschandaal weer volop beginnen.
Een kwaadheidsgevoel was in haar aangegemelijkt. Waarom lieten ze
haar toch niet met rust? Zij lei toch ook geen mens wat in de weg? Als
de ruzie thuis begon, dan zou dat volk pleizier hebben. Haat stoken
moesten zij toch altijd.
Sinds had ze de meiden ontweken om er met niemand meer over hoeven te praten. Zij wilde haar denk-leven en haar verlangen bij hem te
zijn weer voor zich hebben, in ongestoord alleen-dromen, hopende,
zichzelf inpratende, dat vader en moeder er dan nog niks van horen
zouden.
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Maar het was al te laat.
Toen was het thuis begonnen, heftig geruzie en standjes, bijna dag-opdag, met schelle kij(stemmen tegen elkaar in.
Kwaad krijsend slingerden ze elkaar de woorden tegen, in uitgezochte
scherpte, door de elkaar-opwinding om het van beide zijden niets willen
toegeven.
'Ik wil niet hebben, dat ge met die vent loopt,' toomde haar moeder uit
met een stem die oversloeg van woede.
'En ik doe het toch! Dat gaat u niks aan!' zei Nel nijdig, huilend van
laaiende drift.
'En ge blijft van 'm af, zeg ik!'
'Ik zal niet aan 'm komen, wat meent ge wel?' schamperde zij, spotlachend, waarover haar moeder uitbarstte in geklaag, dat er ook al niks
meer aan haar was. Zo'n praat, ze moest zich schamen, ze was zeker alheel bedorven door de slechtigheid van die kerel.
'Die zal niks aan mij bederven. Kijk maar naar uw eigen! Ik doe wat ik
wil!'
'Dat doet ge niet!'
'Datdoeikwèl!'
'Ik zag u nog liever naar het kerkhof dragen dan dat ge met die smeerlap loopt,' stoof haar moeder weer op, in zichzelf vergetend van kwaadheid, en viel daarna heftig snikkend op een stoel neer.
't Had Nel wel even getroffen haar moeder zó te zien, maar de kwaadheid hijgde te wild in haar borst om, dan dat zij er toe kon komen
daarvan iets te laten blijken. En ze was gegaan, halsstarrig naar buiten,
de deur hard achter zich toe klappend, en haar verbittering lucht gevend in gedachte woorden vol hardheid.
Zulk gekijf verscheurde sedert bijna dagelijks de rust-stemming van het
huiselijk leven. Het had echter geen ander gevolg, dan dat Nel al feller
tegen de wil van haar ouders inging en zich al langer hoe meer naar
Driek gedreven voelde.
Op een middag had haar moeder een andere vrouw op koffievisite. Nel
voelde, dat het gesprek gauw over haar zou gaan. Ze ging luisteren aan
de deur en hoorde haar moeder met tranen in de stem zeurig uitklagen
haar nood aan de bezoekster, 't Was dan toch wat in de laatste tijd. Vader en zij deden alles, wat ze konden, om Nel van Driek af te houden.
Maar wat ze ook deden of zeien, d'r was niks aan te doen. 't Meisje
liep met die kerel, die smeerlap, in 'r ongeluk, want er kwamen nog
ongelukken van, dat was zeker. En in huis was 't een hel, iedere dag
gekijf. De vrede was er uit, en waar geen vrede was, daar kon ook geen
zegen zijn. Ze zouden wel gauw tegenspoed krijgen op stal of op de akker. Ze had er nou al geen rust of duur meer over. Net als bij de Hannes-boer, daar was ook altijd twist en tweedracht in huis, en op de
duur werden ze voor schuld uitverkocht. En ze had toch zo'n moeite
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met vader, die kon zich zo kwaad maken, dat ie Nel misschien ongelukkig sloeg, als zij er niet tussen kwam. En dan begon vader tegen haar
uit te vallen. Nel was toch haar kind en een moederhart was zo week.
God, God, een mens kon toch wat hebben in z'n leven.
Een ogenblik snikte ze luid-op, zich overgevende aan haar klaag-drang.
'Och, ben maar stil. Nel is nog zó jong, nog geen twintig jaar. Ze zal
wel wijzer wezen,' troostte haar bezoekster.
'Nee, nee, ze is razend gek op die vent. Ze is er niet van af te slaan.
Vroeger was het toch allemaal zó goed bij ons in huis! Nou is alles uit.
Niks meer dan leed en verdriet... en allemaal door dat tuig van volk.
Die gemene kerel! Eerst moesten ze ons koejenere met dat proces, en
nou zó! Een moeder kan nog al wat hebben. Ik ben er alle dagen ziek
van!'
Zo weende haar moeder voort, en de bezoekster schoof nu en dan een
enkel woord tussen het geklaag in, om te troosten,
't Had Nel gekrieuweld in d'r lijf, 't gevoel van kwaadheid, toen zij dat
aanhoorde. Ze kon zich bijna niet inhouden, waarom moest moeder dat
nu weer allemaal vertellen aan een andere vrouw? Om alles op straat te
brengen, alsof er nog niet genoeg gekletst werd. Ze stond te trappelen
van ongeduld en stootte met stoelen en klapte een deur, om een eind te
maken aan dat gepraat door te laten horen, dat zij er was.
Toen de bezoekster ging, had ze 'dag Nel' gezegd en een vriendelijkdoend praatje willen maken. Maar Nel had haar de rug toegedraaid en
niet geantwoord. En toen ze weg was, zei ze, luid genoeg, dat haar
moeder 't kon horen:
'Dat valse beest hoeft tegen mij niet te praten.'
'Dat is een goed mens. Daar kan ik me nog eens tegen uitpraten, sinds
dat gij zo slecht oppast. Men heeft anders ook niemand,' toomde haar
moeder in aanbuiende drift, terwijl ze nog naschreide.
'Ja, om alles op straat te brengen en er nog van alles bij te maken!'
'Nee, dat doet ze niet! En ze zei ook dat ge wijzer moest zijn. Nel. 't Is
schande dat ge uw vader en moeder zo'n verdriet aandoet.'
'Ik heb alles goed gehoord. Dat die zich maar met haar eigen bemoeit.
Daar heeft ze meer dan genoeg aan. Ze moet maar 'ns naar haar eigen
meisjes kijken!'
'Die doen niet zo als gij.'
'Omdat ze nou met u gepraat heeft. Bij anderen gaat ze genoeg over u
schandalen! Wat hangt ge dat wijf toch alles aan de neus . . . '
Haar moeder begon weer heftig te snikken, met hoge huilstem haar de
woorden dreigend tegenwerpend:
'Meisje, meisje, wat zult ge er nog dikwijls spijt van hebben, dat ge zo
doet, later als ik dood ben.'
'Ja, ge hebt de tranen nogal hoog zitten tegenwoordig.'
'En ziet ge dan niet hoeveel verdriet dat vader heeft?'
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Zo ging het fel tegen elkaar in met schelle kijfstemmen en dadelijk geschrei, tot dan weer zwijgend mokken tussen hen kwam.
Haar moeder zeurde de laatste tijd door 't huis, haar gelaat en houding
een en al verdrietelijkheid en met een eeuwige huilstem.
Haar vader, ja, met hem was 't verschrikkelijk. Nel sidderde van angst,
als hij begon. Hij zei nooit iets, vóór hij in volle woede was. En dan
kende hij zich zelf niet meer.
Een tijdje geleden was hij op een zondagavond uit de herberg thuis
gekomen, veel later dan anders. Eerst was ze bij moeder opgebleven,
maar toen de onrust begon rond te waren om haar heen over zijn lange
uitblijven, in alle hoeken van 't vertrek, in ieder gestommel, dat van de
stal doordrong, in elk nacht-geritsel in huis en in ieder klaaggeluid, dat
door de nacht uit de verte kwam, was een bange gejaagdheid over haar
gekomen.
Ze wist het op eens zeker, dat er iets in de herberg geweest moest zijn,
ruzie misschien, om haar en Driek. Dat vader te veel gedronken zou
hebben en vreselijk kwaad zou thuis komen. Ze had toen slaap voorgewend en was blij geweest, toen moeder zei, dat ze dan maar naar bed
moest gaan. Die woorden klonken haar goedig tegen, en een weke
stemming sloop over haar aan. Moeder was toch goed voor haar.
Met even-schrijning van spijt doorschokte haar de zelfbeschuldiging,
dat ze toch dikwijls hard geweest was tegen haar moeder. Dat zou ze
toch niet meer doen. Had ze Driek maar nooit gezien, dat was misschien wel beter geweest. Een wee gevoel doorstroomde vertederend
haar hart. Zou ze 't dan maar uitmaken, met Driek? Nu zat moeder
alleen, op vader te wachten met het eten.
Zij kon de slaap niet vatten. De even vergeten angst daalde zwaarder
op haar neer, naarmate het later werd. Zij bad, dat alles goed mocht
zijn. Maar zij kon haar onrustig denken niet bij de geprevelde woorden
houden, het dwaalde af op honderd wegen, die elkaar kruisten in wilde
warreling. Zij voelde een bangheid drukken op haar borst, dat zij haar
eigen hijgen naar adem niet durfde horen, en de zuchten, die spanden
en wrongen naar haar keel. Bij ieder geluid, dat nacht-onheilspellend
tot haar aandeinde, kromp zij ineen, in adem ingehouden stilte onder
de dekens. Als zij dan merkte, dat vader het nog niet was, kwam even
verlichting, maar dadelijk gevolgd door aangroeiende angst en het ongeduldig verlangen, dat hij toch gauw komen zou. Dan bad ze weer,
gedachteloos, gespannen luisterend.
Eindelijk hoorde ze zijn stappen.
Aan zijn strompelend gaan al, toen hij van de straat het huis om ging
naar de deur, hoorde zij, dat hij heel dronken was. Bromwoorden pratend in zich zelf kwam hij binnen, zonder iets tegen moeder te zeggen.
Zij hoorde, hoe hij op een stoei oij de tafel neerviel. In haar gedachten
zag zij hem daar zitten, zoals ze dat al meermalen gezien had, suffend
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voor zich heen starend met slaperige blikken. Dat was altijd een kwaad
teken. Als moeder nu maar niets zei!
Ze hoorde, dat moeder hem een bord met eten toeschoof.
Alles bleef nog stil. Zij luisterde in angstig afwachten.
'Wat bent ge laat, vanavond.'
Een heftige schok voer haar door de leden, toen zij dadelijk na die
woorden van haar moeder zijn vuist hoorde neerdreunen op de tafel.
Met een vloek prangde hij het uit, dat het nou gedaan moest zijn met
Nel, het had nou lang genoeg geduurd.
Met angst in de stem suste moeder hem. Wat er nu dan toch was? Hij
moest zich ook niet zo kwaad maken, zou maar eens eerst goed eten en
dan gaan slapen.
Maar het bord, dat ze nader toeschoof, rinkelde in stukken neer op de
vloer, en hij raasde zijn woede uit, dat ze in de herbergen hem aan de
kop hadden liggen malen over Nel en Driek.
'Kom nu maar slapen en dan moet ge 't haar morgenvroeg maar 'ns
goed zeggen,' bedaarde moeder zacht.
'Nee, nou, nou; op 't moment! Met die vent op de wei staan iedere dag,
dat kan ze, die slet! De deur uit gaat ze, dadelijk, op staande voet! Ik
schop ze de straat op!'
'Ho, ho, dat zult ge toch wel niet doen.'
'Dat zullen we dan toch 'ns zien! Meent ge dat ik me door die blaag de
baas laat spelen?'
Zij hoorde hem lopen naar de deur van de slaapkamer en de angst trok
verlammend door al haar leden.
Onmiddellijk hoorde zij haar moeder vóór hem lopen, beschermend
gaan staan tegen de deur, en tussen hard schreien door, hem bezweren
het toch niet te doen.
Maar hij luisterde niet en wilde haar wegduwen, zijn scheldwoorden
uitloeiend van hese woede over haar verzet.
'Laat me door, nondeju! Ik stamp ze eruit! Ik laat me niet op de kop
zitten door mijn eigen kind!'
Nel hoorde de worsteling tussen vader en moeder, waarbij nou en dan
de lichamen bonsden tegen de deur, dat ze kraakte. Ze hoorde de snelle
hijgingen van inspanning en daar tussen door de sissend uitgestoten
woorden van haar vader: 'Er uit moet ze, de slet! Dan kan ze naar
haar Driek gaan!'
Sidderend van vrees en kwaadheid lag ze op haar bed en smoorde haar
woedesnikken in haar kussen.
De deur kraakte opeens open, en haar vader stormde aan, met zijn vuist
bonzend op de deken en grijpend in heur haar. Met een angstkreet
vloog ze op, en krijste hem toe haar los te laten. Haar moeder jammerde: 'God help me. God help me'. En met angst-kracht trok ze hem van
Nel weg, weer uit de slaapkamer. Trillend nog wilde Nel hem nakomen,
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maar op een smeek-blik van haar moeder bleef ze.
't Duurde lang, eer vader uitgewoed was.
Duidelijk hoorde ze hem op een stoel neervallen, waar hij met hooghuilerige stem van dronkemans aandoening ging zitten klagen over
zijn verdriet. Het was toch ook zijn kind.
Dan stortte hij zijn verwijtingen uit over moeder, dat zij Nel hielp, en
dat hij er daarom ook niks meer aan kon doen, dan kon het hem ook
niks meer schelen, dan moesten ze maar zelf weten, moesten ze maar
allemaal naar dat tuig van Jorissen gaan.
Allerlei dronkemanspraat warde hij dooreen.
Zij hoorde haar moeder schreiend door 't huis sloffen om alles weer
wat op te redderen, in treurig zwijgen.
Ze wist, dat moeder dan bad, dat deed ze altijd in zo'n gevallen. Wel
klaagde ze, dat haar gebed niet verhoord werd, omdat haar huis een
duivelshuis geworden was de laatste tijd.
Eindelijk was de rust over de woning weer teruggekeerd, langzaam.
Maar Nel lag nog uren te woelen op haar bed zonder te kunnen slapen.
Nu en dan braken de snikken nog door haar keel. Zij pijnigde haar kop
om te vinden, wat zij zeggen zou 's morgens. Omdat zij vroeger dat
proces met de Jorissen gehad hadden, moest zij dat nou verduren, en
deugde Driek niet. Als vader en moeder maar anders waren, dan zouden de Jorissen wel weer goede vrienden willen worden, dat wist ze
zeker. De grootste schuld was bij haar ouders. Die zochten overal wat
in, wat de Jorissen deden of zeien. En wat hoefde vader zo te zuipen?
Wat deed die in de herbergen, zo'n ouwe kerel? Zich zat zuipen en ruzie maken, als een kwaje gek, dat was schande! En wat een gevecht
was dat geweest varmacht, een geraas en gevloek, alsof ze woonwagenvolk waren! 't Was om zich dood te schamen. Maar dat zij met Driek
ging, dat was verschrikkelijk, dat was schande en daar moest geruzie
over zijn in huis.
Nu bleef ze zéker niet van Driek weg! Wat meenden ze wel? Dat ze
met haar doen konden, wat ze wilden? Zij zou 't hun laten zien, ze
vrijde met Driek, al ging de hele wereld op de kop staan! Zouden dan
eens kijken, wie 't won. ledere dag zou ze voortaan naar hem toegaan,
dat ze 't zagen. Ze zouden d'r geen blaren van krijgen.
Bitter schamperlachte 't in haar. En dat besluit hechtte zich vast in haar
denken, met stug willen tegen haar ouders in.
Haar vader had haar met een zatte kop geslagen en met de haren het
hed uitgetrokken. Dat was zeker allemaal niet erg. En hij had haar uitgescholden voor slet. Dat zou ze niet vergeten, dat moest hij maar niet
denken! En hij had haar de deur uit willen jagen, midden in de nacht.
Een mooie vader! Als dat nou niet gemeen was! Morgen vroeg zou hij
haar die woorden goed maken en dan zou ze meteen wel vanzelf gaan.
Ze hoefde niet weggejaagd te worden. Ze zou er niets geen spijt van
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hebben, als ze niet meer thuis was. En ze had 't nog niet nodig zich te
laten slaan en uit te schelden voor al het lelijkste. Wat dachten ze wel?
Net of ze zo'n plezier had thuis, alle dagen gekijf. Ze zou zich ergens
verhuren als meid.
Langzaam zeeg de kalmte weer over haar heen, en eindelijk sliep ze in.
Maar 's morgens hing er nog een drukkende stemming in huis, loodzwaar op allen neer. Moeder keek zo bedroefd, met matte rode ogen,
en sleepte zich met klefferende slofgang over de vloer, met voortdurend tranen in de stem het huiswerk regelend. En vader mokte, kwaad
nog, en ziek van het vele bier drinken, dat ze niets had durven zeggen,
bang nu voor nieuwe uitbarsting.
En de dagen gleden zo weer voort, met van tijd tot tijd een heftige
schok van geruzie en gescheld.
Dat dwingen van haar ouders prikkelde Nel tot des te koppiger verzet.
Ze zou dan nu toch eens laten zien, dat ze haar eigen wil deed, en dat
niemand daar wat aan doen kon. Ze moest toch zelf weten, met wie
zij 'gaan' wou? Wat hadden anderen daarmee te maken? En haar was
Driek goed, dat was genoeg. En wat wisten ze ook van hem te zeggen?
Niets, geen woord, dan alleen wat kwaadsprekerij. Maar haar ouders
konden hem niet uitstaan om de ruzie van vroeger, en bij de anderen,
die vader en moeder opstookten, was het afgunst.
Hard zette zich haar wil tegen het geweld van haar ouders in. ledere
dag bijna kwam ze bij Driek; 't was haar streng verboden, maar zij
stoorde zich daar niet meer aan. Als vader en moeder na 't middageten
sliepen, haastte zij zich gauw-gauw met het omspoelen van de kommen
en sloop dan 't huis uit, naar de wei, waar Driek haar al wachtte. En
hoe vaker zij bij hem kwam, hoe gretiger zij zijn woorden indronk.
Alles, wat hij tot haar sprak, trilde van leven door de schittering van
zijn blikken in haar ogen. Zo laaide een brandende begeerte naar hem
in haar op.
Haar ouders zochten bij het huiselijk getwist naar nieuwe redenen om
Nel tot andere gedachten te brengen. Door haar altijd herhaald vragen:
'waarom?' en haar naar voren schuiven van de ruzie als de enige oorzaak, dat zij nu nog tegen Driek waren, bracht ze hen daartoe. Zij diepten die op uit het dorpsgepraat.
't Was heel zeker, dat Driek van die hele vrijerij niets meende. Dat kon
immers niet.
De zoon van zo'n rijke, 'grootse' boer trouwen met Nel? Wat had Nel
te wachten?
Geen rooie duit. De boerderij van haar vader was immers zwaar belast.
Neen, de lui hadden het nog niet gezien. Als ze het zagen, zouden ze
het wel moeten geloven, maar voorlopig geloofden ze er niets van. Ja,
vrijen wel, voor de lol, misschien om Nel voor de gek te houden of
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om haar ouders te plagen. Vrijen en trouwen was immers twee.
Dat werd Nel nu telkens dreigend-waarschuwend voorgehouden. Wilde
zij zich dan zo door zo'n vent voor de gek laten houden? Daarvoor was
zij goed, maar of ze ook goed genoeg zou zijn om met hem te trouwen?
Wie wist, hoe hij over haar ging lachen op andere plaatsen. Dat Nel
ook niet wijzer was.
Dacht ze dan, dat Jorissen ooit zijn toestemming zou geven? 't Was
allemaal maar valsheid van Driek, zo'n kerel zou er niks te goed voor
zijn om haar ongelukkig te maken. Misschien was het hem alleen om
slechtigheid te doen.
Wie zei dat?
Wie dat zei? Dat zei iedereen. Het hele dorp praatte zo, en allemaal
konden ze Nel niet begrijpen.
Dat waren gemene leugens, zei Nel driftig. Dat kletsvolk moest maar
over zich zelf schandalen in plaats van over haar en Driek.
Het gepraat, dat Driek 't met haar niet zou menen, trof haar erger dan
al het voorafgaand geruzie.
Ze keef er veel minder tegenin, en huilde haar kwaadheid en haar leed
in eenzaamheid uit. Hoezeer zij er tegen vocht, toch kwam de gedachte telkens weer in haar opleven, of het waar zou kunnen zijn, dat Driek
haar voor de gek hield?
Dan wist ze geen raad van schaamte. Het hele dorp zou haar uitlachen.
Haar al-overheersend gevoel dreef haar naar Driek om een zekerheid,
die haar verdriet ineens zou veranderen in vreugde, dat al die praatjes
niets anders waren dan kwaadsprekerij. Ze kon 't zonder dat zeker
weten niet uithouden, moest bij hem zijn om te horen uit zijn woorden
en te zien in zijn blikken, dat hij haar niet 'beloog'. Op de wei kon ze
hem daarover niet spreken. Ze waren daar altijd maar eventjes samen
en moesten zo oppassen.
Daarom wist ze het zo te prakkezeren, dat ze op een zondag naar een
ander dorp ging om in een winkel wat boodschappen te doen. Driek
kwam haar 's avonds afhalen.
Zijn arm om haar heen geslagen, wandelden zij langzaam de weg af
naar huis. Toen begon zij over wat er gezegd werd. Hun samenzijn in
de mooie, stille zomeravond, terwijl de neerwadende duisternis hen
omschemerde, bracht haar in een week-weeë stemming van trillende
liefdehartstocht. In haar woorden beefde het verlangen naar zijn verzekeringen, dat hij echt van haar hield en het met haar meende.
Haar innig spreken doorschokte hem en een roes van drift steeg hem
bedwelmend naar de kop. In wilde omhelzingen werd haar twijfel opgeslorpt door het veel machtiger gevoel van geluk en genot, dat haar
doorstroomde.
Thuis leefde zij de avond nog over in haar herinnerend denken.
Zij wist het nu zeker, dat het maar kwaadsprekerij en ophitsend gepraat
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was geweest. Ook de ouders van Driek hadden niets tegen haar. Jorissen zou niets hever willen dan dat er weer vrede was tussen de beide
boerderijen en had er ook moeite genoeg voor gedaan. Maar het had
niet geholpen. In ieder geval zou hij zijn toestemming niet weigeren, en
als haar vader nu ook maar wilde, zou alles weer goed worden.
Sterk door de vreugde van dat zeker weten wachtte zij af, dat haar
ouders weer eens beginnen zouden over Driek. Verlangde er zelfs naar
om hun het nu eens heel anders te kunnen zeggen, ook van Jorissen.
Dan zouden ze staan te kijken. Misschien ook wel anders worden.
Alle ogenblikken van die avond haalde ze telkens weer op in haar overdenken. En het geluksgevoel, dat haar toen overmeesterd had in zijn
hartstochtelijke omarmingen, doortrilde haar hele wezen van steeds
sterker aangroeiend verlangen.
Vadsig uitgestrekt lagen hun warme lichamen in de schaduwkoelte van
de breedkruinige boom.
De verademing van afkoeling duurde echter maar een ogenblik. De
snikhitte was overal, ook op het weiland, dor schroeiend, zonder windjeMet helwitte glans blikkerde de gloeizon van de middaguren uit de hoge lichte luchtoverwelving op de boerderijen, die in wijduit neervlakkende, gelige, groene, bont overspikkelde akkers lagen, geluidloos mat
en stil.
De blakerende hitte hing zwaar om de huizingen heen. Fel schoten de
stralen neer op de strooien daken, die breed omlaag hingen tot bijna
op de grond. In de lage muurtjes blonken blauwig-zwart de kleine
raampjes met vierkante ruitjes van de woning der Goemansen. Een
harde, droge gloed viel van de nieuwere muren en de pannen af, rondom de boerderij van Jorissen.
De geluidloosheid van de schafttijd-stilte na het weggestorven leven
van mensenstemmen en werkdrukte in rust en slaap, soesde om de gebouwen.
Op de mesthoop van Goemans ploeterden een paar varkens in het slijk,
dat altijd door van de stal aansijpelde onder de deuren door en uit
kleine gaten in de muur van de hokken. Ze draaiden zich om in het
drabbig zwarte nat, onder geknor van behaaglijke koelte de rozige huid
bevlekkend met opspattend vuil.
Bij Jorissen scharrelden enige kippen heen en weer, krabbend naar aas
en uittokkend het genot van het vinden.
Twee duiven zaten op de til ineengekropt te turen naar de verre lucht.
Nu en dan schoten even hun kopjes met kleine schokjes en knikjes uit
de verenbos, naar elkander toe.
Dan kropten zij zich weer op en tuurden opnieuw.
De zonschittering plaste in dimne stroompjes door de bladerenkruin
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neer in de schaduw-wazing, en danste dan op in de droge, trillende
lucht, waarmee zij samenvloeide in witte verijling.
In dromerige soezing van vaak afgesproken gesprek lagen Nel en
Driek naast elkaar.
Hun zweterige gezichten, stoffig van het voormiddagwerk, loomden
elkander tegen met halfgesloten ogen.
Nel was blootsvoets. De klompen had ze van zich afgegooid, een eind
weg in het gras. Haar linkerarm steunde het opgerichte bovenlijf, dat
van de heupen af licht gedraaid naar de kant van Driek toehelde. De
rechterhand trok grassprietjes onder het traag lomend gepraat.
Driek lag languit in het gras, zijn rechterarm gebogen tot een driehoek,
waarvan de elleboogspits op de grond rustte, terwijl zijn kop leunde op
het vlak van de open hand.
Nel had verteld, hoe 't thuis gegaan was na hun samenzijn 's zondagsavonds. Ze begreep zelf niet, dat het kón, maar toch schenen haar ouders daar nog niets van te weten. En anders wisten ze dadelijk alles,
nog veel meer dan de waarheid. Woorden waren er over haar en Driek
toch weer gevallen sinds die zondag. 'Maar toen heb ik het eens goed
gezegd, jongl Eerst had haar vader er niets op geantwoord. Toen alleen
gevraagd:
'Hoe komt ge daar nou aan?'
Ja, hij hoorde wel, dat zij het wist.
Nou, hij geloofde d'r niets van. Het waren maar praatjes. Driek zou
haar zeker wel weer wat wijsgemaakt hebben. En zij nam dat maar
dadelijk aan, gek die ze was . . . waarom bleef ze niet van Driek weg?
Hij wilde die vrijerij niet. Zolang als hij leefde zou 't nooit gebeuren, en
als hij dood was, moest ze zelf maar weten wat ze deed! Zou hij dan
nog niet meer baas zijn over z'n eigen blagen! Nel hoefde d'r nooit op
te rekenen, dat hij zijn toestemming gaf. Al kwamen de oude en de
jonge en de hele troep van de Jorissens er op de knieën om schooien,
dan verdomde hij het nóg, dat hij 'ja' zei. Kijk, dat volk had hem al
wat aangedaan met al zijn kunsten. Nou weer met dat hei ontginnen.
Zo'n kwaje hei, die was nog nooit iets waard geweest en nu zou daar
op één keer maar goeie grond van gemaakt kunnen worden. Als ze bij
Jorissen niet allemaal stapelgek waren, dan wist hij er niks meer van.
Men kon wel weer zien, hoe ze het geld gekregen hadden. Het zou ook
wel weer gauw naar de bliksem zijn. Grootvader zaliger placht te zeggen: de riek hanteren, dat is 't! Zij met hun fratsen! En zijn dochter in
zo'n familie? Hij zei nee. Of Nel dat goed verstaan had? Menen of nietmenen van Driek, 't kon hem niks schelen. En ze moest het hart niet
meer hebben, dat ie haar nog eens weer bij Driek zag.
De brandende hitte stuwde op hen aan en bracht een lome zwijging tussen hen. Onbewust van haar doen liet Nel haar hand maar grasspieren
trekken. Nu en dan stak ze een spier in de mond en beet er op, dat het
lichtgroene sap haar lippen kleurde.
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'Maar wij weten het wel samen, nietwaar Driek?'
Driek knikte van ja. Toen: als ze dertig jaren waren, hadden ze de toestemming van haar vader niet meer nodig.
Dertig jaren, deed Nel. Als ze nog zo lang moest wachten, nee, dan
trouwde ze ook niet meer.
Haar blikken glinsterden Driek tegen. Hij liet zijn ogen afglijden langs
haar borst en haar heupen naar de bestofte voeten. En een lichte siddering doortrok even zijn lichaam. De herinnering aan de zondagavond
golfde bruisend op in z'n denken, aanvurend zijn verlangen naar een
samenzijn met haar als toen.
Of ze dan zo graag met hem getrouwd zou zijn?
Ja, dkt wist-ie wel.
Toen begon hij, wanneer ze weer eens zouden uitgaan, zo met hen beiden. Elkaar alleen op de wei treffen, dat was toch ook niks.
Nel zou het heel graag willen, maar ze durfde haast niet. Als haar vader en moeder er achter kwamen, dan zou er wat voor haar los zijn.
Maar van toen 's zondags wisten ze toch ook niets. Ze moesten eens afspreken wanneer.
Zij voelde het als een vreugde dat hij zo aandrong. Haar blikken kregen
een matte gloed van ingehouden hartstocht. De tegenwerking van het
geruzie thuis, dat haar wilde dwingen om van Driek weg te blijven,
dreef haar met een macht van geweld naar hem toe.
Als ze niet openlijk met elkander mochten 'gaan', dan moesten ze het
wel stil doen, trachtte hij haar over te halen. Zó kon het toch ook niet
blijven duren.
Nee, ze wist het ook wel, maar . . .
'Toe, Nel, zeg nou ja!'
Zijn verlangende blikken trachtten het gewenste antwoord te zien in
haar ogen en te trekken van haar lippen.
Even lachte ze. Hij had goed praten. Hoefde thuis geen geruzie af te
wachten. Zij zat er maar mee.
Een gevoel van kwaadheid vlamde licht in hem op. Och wat, ze moest
er maar niks van aantrekken! Zo alleen bij elkaar als die zondagavond,
dat was toch wel wat spektakel waard, 't Ging het ene oor in en het
andere weer uit.
Zijn denken, onder de dwingende invloed van de begeerte-prikkeling,
kon de bezwaren niet anders dan als niets betekenend voorstellen.
De trekken van zijn gezicht verstrakten, omdat Nel nog tegenhield.
Weer kwam een zwijging tussen hen aanzeuren.
Met langzaam beweeg haalde Driek een envelop uit zijn zak. Aan de
kanten was ze verfrommeld en ingescheurd door het dikwijls meedragen. Zijn hand speelde er mee door ze zachtjes op te wippen en weer op
te vangen.
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Nel keek er naar, terwijl haar gedachten nog bezig waren met wat ze
doen zou.
Maar opeens ging haar belangstelling naar de envelop.
'Wat hebt ge daar?'
Ja, wat fijns, maar dat mocht zij niet zien.
Beheerst door haar nieuwsgierigheid richtte zij zich op. Toen Driek
echter de envelop weg hield:
'Hé, toe Driek, laat me nou toch eens kijken.'
Nee, nu niet, maar als ze weer eens samen uitgingen, dan zou-ie haar
geven, wat erin zat.
Met een snelle greep probeerde Nel hem het pakje uit de hand te trekken. Maar met plagerig gelach stak hij het in zijn zak.
Door de inspanning voelde zij nu plotseling weer de hitte aanploffen,
en paf, hijgend nog, liet ze zich neervallen in het gras.
Toen wendde zij voor, dat 't haar ook niks kon schelen, trachtte zich
goed te houden en er zelfs niet meer naar te kijken, terwijl Driek met
het papier ritselde. Hij opende de envelop en nam er een pakje prentbriefkaarten uit.
'Nel!'
Hij hield er haar een voor, een eind van haar ogen af, zodat ze alleen
de adreszijde kon zien.
'Och, kaarten,' zei ze met onverschillige stem, terwijl de nieuwsgierigheid weer, en sterker nog, opleefde in haar blikken.
Driek spreidde de kartonnetjes uit in z'n hand zoals de speler z'n kaarten vasthoudt en liet z'n ogen over de afbeeldingen glijden.
Menende, dat hij haar beweeg nu niet zien zou, sprong Nel plotseling
op en hield zijn arm vast.
'Nou moet ik ze toch hebben!'
De woorden hijgden van haar lippen onder het stoeiend bijtrekken van
zijn sterke arm.
Haar kracht dwong hem zich op te richten. Zijn vrije hand omklemde
haar pols. Een ogenblik sloot zij de ogen, afgemat, terwijl een sidderende zucht door haar borst hijgde.
Toen, onderdrukt lachend met korte trillingen:
'Ik laat toch niet los, eer ik ze heb!'
'Pak ze maar!'
Opnieuw wrongen de armen.
Haar ogen schitterden in het gloeiende, zweterige gezicht.
In vol ontwaken van hun verlangen hielden zij elkander vast. Hun
blikken felden elkaar tegen, in het wild bewogen gelaat. Met bevende
stem de woorden uitstotend tussen het hijgen van inspanning door, begon Nel weer te vragen:
'Laat ze mij dan toch ook zien!'
Driek knikte kort van 'ja', en zij liet haar lichaam, vermoeid, heet, terugvallen in het gras.
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Hij kwam naast haar zitten.
Afwachtend rustte Nel wat uit, terwijl hij de briefkaarten rangschikte,
zoals ze op elkaar volgden, om haar die een voor een te laten zien.
Onder het vormen van de series wekten de voorstellingen, hoewel nog
vaag door de vluchtigheid reeds haar nieuwsgierige blikken op, veelbelovend aan hun beider opgewondenheid, die hen bedwelmd had met
een roes van bruisende drift.
Zij voelde de gloeihitte zwaarder nog aanbonzen op hun afgematte lichamen. Grijze zweetdruppels gleden bevend langs hun gezichten.
Nu en dan viel er een op 'n kaart. Driek wilde die wegvegen met een
vinger en wiste dan een vlek over het prentje.
Het waren kaarten van een schreeuwende goedkoopte. Hartbont en erbarmelijk van tekening de voorstelling, die afgedrukt was op het slechte papier. Een onmogelijk rode kleur lei dik, geklad, gestreept over de
gezichten van de personen.
De gewilde zinnelijkheid walmde van de afbeeldingen op.
Kaart voor kaart liet Driek de series aan Nel zien. Terwijl haar blikken
gretig de plaatjes opnamen, verduidelijkte zijn vertellen haar de tekening. Tot eindelijk dan de slotkaart van de reeks kwam met een nog
scherper prikkelende verrassing, na sluwberekend, spanning opwekkend uitstellen.
Dan moest Nel 'r hart vasthouden van het lachen dat opwoelde naar de
keel, en de schroeiende hijgingen, die wrongen in haar borst.
'Schei uit! Schei uit! Ik kan niet meer!' Daarna ging zij de kaarten nog
eens op haar gemak bekijken.
Zij mocht ze houden, maar dan moest zij ze goed bewaren.
Driek raakte aan het vertellen van allerlei dingen, die hij gehoord had
van de militairen. De trotsheid op zijn veel-weten en gretig indrinken
van zijn verhalen prikkelde hem tot al maar verder gaan, van de aarzelende zinspeling uit de verte tot ruwe dubbelziimigheden. Zelf heel
onwetend van de weeklagende ernst, die waarschuwend om verbetering
roept, had hij gedurende zijn kazerneleven en in de omgang met de kameraden van zijn dorp in alle dubbelzinnigheden niets anders gevoeld
dan het opzwepend prikkelende, niets anders gehoord dan het lachwekkende. Daardoor was het nooit in zijn denken kunnen opkomen ronduit
te spreken tot afschrikking van anderen.
Onder zijn vertellen liet Nel zich soms neervallen in het gras, vermoeid,
niet in staat zich uit te lachen, zodat nog slechts een hees gegiechel uit
haar schokkend lijf opsteeg.
Plotseling klonk een kort geroep van een met geweld ingehouden stem,
bevend van kwaadheid:
'Nel!'
Het roepen van haar naam hakte op hen neer in de stilte van de soezende middagtijd. Verward schoten ze beiden half rechtop, niet-begrijpend,
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versuft voor zich uit blikkend.
'Ik zou nou toch maar eens komen! 't Zal wel lang genoeg zijn!'
Goemans stond voor de heg van de wei, sidderend van woede. Zijn
rechterhand omkrampte een haastig gegrepen stuk hout.
'Allee, vooruit! Komt ge haast!'
Ineens flitste het in Nel op, dat zij de tijd vergeten had.
Langzaam kroop zij overeind.
Dat haar vader haar zo kwam halen, was voor haar als een striemende
schaamte. Spijt en kwaadheid beefden over haar lijf, en een snik welde
op naar haar keel, terwijl zenuwtrekkingen van ingehouden huilen trilden om haar mond.
'Dat zal weer wat geven!'
De woorden stootten snel tussen haar lippen door, om het met geweld
opdringende schreien te bedwingen.
'Komt ge, ja of nee?'
Goemans hagelde zijn gekijf vol scheldwoorden op hen neer. Zo'n
slet. . . altijd bij zo'n gemene v e n t . . . zo'n bocht van volk . . . hij zou
hen allebei de armen en benen kapot slaan . . .
Zijn eerst opgekropte kwaadheid brieste hij uit en hij trachtte zijn lichaam door het gat in de heg te wringen om op de wei te komen.
Maar getergd door die uitval sprong Driek ook op en ruziede tegen
hem in. Hij moest het hart niet hebben een voet op de wei te zetten!
Dat zou hem lelijk opbreken.
'Wat? Kom maar op, verrr . . . Wat meent ge wel, prul, lummel!'
In onbewust sterk levende eerbiediging van eens anders eigendom, uit
vrees voor processen en rechtbanken, bleef Goemans echter vóór de heg
zijn woede staan uitrazen.
Het spektakel dreef de huisgenoten van de beide boerderijen naar buiten. Het werd een heftig ruziën over en weer. Nel stond te huilen en
ging nu en dan fel tegen haar vader in, terwijl Jorissen probeerde Driek
te bedaren en hem mee te nemen. Maar hij hoorde niets van de suswoorden, wilde met Nel meegaan en met Goemans afrekenen. Die kon
dan nog eens alles zeggen, wat hij gezegd had.
Vrouw Jorissen praatte met Nel, dat ze nu toch maar gaan moest. Het
was wat te zeggen, dat ze ook niet vanzelf naar huis was gegaan. Het
was zo'n spektakel. Wat moesten de mensen weer van dat gekijf denken? Toe, Nel moest maar niet meer schreien, maar naar huis gaan, als
vader en moeder riepen. Anders kwam er geen eind aan de ruzie. Het
was een schande!
Snikkend in haar schort liep Nel de wei over naar de heg, zonder wat
tegen vrouw Jorissen te zeggen. Driek ging haar achterna, niet luisterend naar het terugroepen van zijn moeder.
'Nee, ik ga mee!'
Toen draaide Nel zich om, met een paar woorden aandringend, dat hij
maar moest blijven.
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Ze zouden elkander zondag wel treffen, samen uitgaan, zoals hij straks
gewild had. Ze zou het hem nog wel zeggen.
Hij bleef staan, terwijl Nel door de heg kroop.
Vlug ging ze naar binnen. Goemans liep haar na. De deur werd hard
toegeslagen, zodat Driek de bons hoorde nadreunen.
Hoge huilstemmen drongen tot hem door.
'Driek, kom nou, jongen', trachtte zijn moeder hem over te halen.
Maar telkens als hij zich omdraaide, dwong een nieuw oplaaiend gekijf
hem weer terug te lopen in de richting van Goemans.
Eindelijk, toen de ruzie scheen uit te zeuren in een drenzend namokken, ging hij naar huis. Al wat er in hem woelde gooide hij eruit in een
vloek.
Nel was anders altijd goed gezond geweest, maar de laatste tijd had ze
dikwijls geklaagd. Ze kon wel goed eten, maar ze voelde zich soms zo
zakkerig-loom, dat het was, of ze zichzelf moest voortslepen. Onder
het werk op de akker kreeg ze wel eens een kloppende koppijn, die ze
anders nooit had gekend. En zo moe, zo ellendig moe kon ze 's avonds
zijn, dat 'r hele lijf er pijn van deed. Ze kon niet precies zeggen waar.
Overal; nu eens meende ze het ergst in de rug, een andere keer in df
benen. Het vel zat er dan strak om heen, alsof het barsten zou, en haar
benen voelden aan zo hard als een plank. Soms trok er een kramperige
pijn doorheen, dat ze 't wel had kunnen uitschreeuwen. Ze kon er niets
anders aan zien, dan een dikke blauwe aderstreep. Op andere tijden
had ze zo'n benauwend wee gevoel in 'r lijf, dat ze dacht erg ziek te
zullen worden. Al dat vreemde maakte haar wel wat bang, maar ze
deed toch haar gewone werk, in huis, in de stal en op de akker. Zo
hard als altijd. Eindehjk, aangedreven door onrust, klaagde ze toch tegen haar moeder. Ze was zeker 'niet goed', ze voelde zich soms 'zo
raar'. Maar haar moeder had haar geantwoord:
'Och wat, dat is niks. Jonge meisjes van uw jaren hebben zoiets wel
eens meer.'
Dat stelde haar echter niet gerust. Vooral, omdat ze niet alles had durven zeggen. Als het toch maar niets ergs was?
Toen ze weer eens klaagde, had haar moeder gedacht, dat het dan wel
'roos' zou zijn. Bij kinderen en heel oude mensen was er van een ziekte
niets te zeggen, dat moest zijn beloop hebben. Maar als een jonge mens
wat scheelde, dan was het haast altijd verkoudheid of 'roos'. Zulke
ziekten moesten met warmte verdreven worden. Daarom moest Nel
maar naar bed, en eens goed zweten, dan beterde het vanzelf. Moeder
zou ook eens een pot kamillenthee klaar maken, daar had zij altijd baat
bij gevonden tegen de 'roos'.
Nel dronk het nog bijna kokend-hete vocht, maar schudde zich van de
flauw zoete smaak.
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Ja, een goeie cognac was ook goed. Die en die zeiden altijd, dat er niets
beters bestond. En Goemans zelf vond, dat een glas bier, heet gemaakt
met een gloeiende pook, het zekerst hielp van alles.
Nel moest dan toch maar eens bij de dokter aangaan in het naburige
dorp.
Ze kon tegelijk een kluit boter en een korf eieren meenemen en winkelwaren mee terugbrengen. Men moest anders maar niet te gauw naar
een dokter lopen. Zolang als het nog niet heel erg is, was het maar
weggegooid geld. Dokters laten zich zo duur betalen, 't Is al gauw een
gulden voor een paar kleine flesjes, en dan weet men nóg niet wat voor
'knoei' men krijgt, misschien wel vergift. Hoeveel zouden er al op het
kerkhof gekomen zijn door zo'n tuig? 't Is allemaal maar om de centen
te doen.
Maar met Nel zou het wel niets te betekenen hebben. Dat geklaag iedere dag in huis was óók niet om uit te staan. Met één flesje zou ze er
misschien wel af zijn. Nou, dat waren dan wel wat kosten, maar dan
was het ook voorgoed gedaan. In ieder geval, bij één flesje moest het
maar blijven . . .
De scherpe apotheeklucht, die het hele doktershuis doordrong, haar in
de gang tegensloeg en in de spreekkamer op alle meubelen hing, bracht
een beklemming over Nel, alsof ze in een heiligdom zat, waar ze niet
eens mocht omkijken en zeker niet hardop mocht praten. De vragen
van de dokter verstond ze niet. Met horten en stoten bracht ze slechts
enkele woorden over haar lippen. 'Ja, mijnheer de dokter, nee, mijnheer
de dokter . . . '
Toen wachtte ze, met stil voor zich heengekijk, in een deemoedhouding,
af, wat de dokter zeggen zou.
De uitspraak bonsde, schokkend van schrik door haar hele lijf, op haar
neer. 't Was of ze zó onder die woorden verpletterd zou worden, zonder een enkele klank te kunnen uitstoten. Ze zat een ogenblik roerloos
stil, tot de dokter zijn woorden herhaalde. Toen ontkende zij, bezwerend met heftige angst, dat het niet waar was.
'Het is niet waar, mijnheer de dokter! Het is niet waar! Allemaal maar
praat van de mensen. O, God, wat zullen vader en moeder zeggen!
Niks dan praat van de mensen.'
Tussen haar angstsnikken door krijste zij de woorden uit. Terwijl haar
lichaam sidderde van de opwoelende tranen uit vrees voor haar ouders
en het gepraat van het volk. Wat zou er weer geschandaald worden!
De dokter trachtte haar te bedaren, dat het toch zó erg niet was. Maar
opnieuw barstte heftig gesnik wild door haar keel. Met beide handen
tegen het gezicht gedrukt, huilde zij haar angstsmart uit, en haar stem
kreet hem tegen:
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'Het is niet waar, mijnheer de dokter, zo zeker als ik hier zit! Ik durf
niet naar huis te gaan!'
Medelijden met de felle droefheid vertederde de dokter.
Kalmerend en zacht begon hij tot haar te praten, met een luchtig klinkende stem. Zij moest zich dat zo niet aantrekken, 't Kwam immers allemaal best terecht. Ze zou nu wel gaan trouwen, en dan was alle leed
weer vergeten. Ze was immers de eerste niet. Het gebeurde zo dikwijls,
dat wist ze toch wel. Wat de mensen zeiden, daar moest ze niets om
geven, hen liever in d'r gezicht uitlachen. Die konden immers niet zonder zich druk te maken over dingen, die hen niets aan gingen.
Onder dat rustig toespreken ebde het heftige gevoel van dreigende verschrikking langzaam weg in korte naschokjes.
Ja, maar vader en moeder waren zo kwaad op de Jorissen.
En de tranen woelden weer in haar borst op, en beefden door in haar
woorden.
Kom, kom, ze moest maar niet meer huilen. Vader en moeder zouden
wel begrijpen, dat het nu met kijven tegen Jorissen gedaan moest zijn.
En ze maakte toch een heel goeie partij. Daar zouden haar ouders nu
ook wel eens aan gaan denken.
Door het opbeuren van de dokter zag zij even een sprankeitje hoop oplichten met blije tinteling. Zijn woorden van bemoediging voelde zij tot
zich komen als een streling met zachte hand, als een beschermende geruststelling tegen de dreiging van groot ongeluk. Zij gaf zich over aan
de weke stemming van de troostgedachten, die door haar angst heen
begonnen op te leven. Ja, als vader en moeder nu maar weer goed waren, dan zou het niet erg zijn. Als ze haar maar met Driek lieten trouwen.
Maar toen zij buiten was, op weg naar huis en alleen met haar gedachten, kwam de teruggedrongen angst weer met volle kracht in haar op.
Zonder zich klaar voor te stellen, wat er gebeuren zou, liet zij in haar
gedachten een werkelijkheid uitgroeien, dat iets vreselijks haar wachtte,
van haar ouders en van de mensen. Die zekerheid wiste alle hoop ineens weg.
Met geweld moest zij de snikken opkroppen, die almaar opdrongen
naar haar keel en telkens dreigden door te breken. Ze schaamde zich op
straat te schreien. Als 't eens iemand zag.
De lichaamsafmatting bracht eindelijk wat bedaren. Dof voor zich heen
blikkend naar de grond ging zij langzaam voort, onbewust haar stappen vertragend tot een moedeloos, slap beweeg.
Al haar denken trok zich samen in het weegeklaag:
'Wat ben ik toch ongelukkig! Wat ben ik toch ongelukkig!' Dat zeurde
maar om in haar hoofd.
Toen ze dichter bij huis kwam, dacht zij er over, wat ze haar moeder
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zeggen zou. Haar vader durfde zij er niet over te spreken, bang voor
de uitbarstingen van zijn woede. Moeder moest dat voor haar doen.
Moeder moest haar helpen.
Plannen doken op in haar geest, maar vaagden weer weg, eer zij die
klaar-wetend kon vastgrijpen. Nieuwe groeiden een ogenblik uit haar
verward zoekend denken, het een door 't ander, in een hulpeloze wanorde. Geen enkel gaf zij houvast door het te laten opleven tot rijpheid.
Zag zij Driek nu maar eerst, wat die zeggen zou. Kort bij de woning
van Jorissen vertraagden haar stappen nog meer. Nu en dan stond ze
stil. Dan gingen haar voeten weer iets vooruit, terwijl zij terzij en achterom keek, of Driek nergens was. Soms half struikelend liep zij aarzelend verder. Hij zou toch wel ieder ogenblik kuimen komen, naar de
stal gaan misschien, als hij thuis was. Naar zijn huis gaan durfde ze
toch niet.
Ze zou dan ook aan haar moeder nog maar niets zeggen. Nog maar
eens wat v/achten . . .
Haar moeder was alleen in de keuken, toen Nel binnen kwam.
Het manvolk werkte buiten. Nel zette de beide korven op de tafel, en
suf, moe, liet ze haar lijf op een stoel neervallen.
Vrouw Goemans draaide het deksel van de korven en nam de zakjes
eruit.
Terwijl zij die een voor een openmaakte om onderzoekend de inhoud te
bekijken, vroeg zij, hoe zwaar de boter was geweest en hoeveel ze gekregen had.
Met een mat klinkende stem antwoordde Nel, dat het een cent minder
geweest was dan de laatste keer. De winkeljuffrouw gaf niet meer dan
56 cent.
Een cent minder, klaagde haar moeder, 't Was toch wat te zeggen. Een
cent afgeslagen alweer, wat een schade toch!
Ja, en de winkeljuffrouw had van alles af te keuren gehad, de boter was
te zacht, het water was er niet uit, en ze had geen kleur; zo'n boter kon
ze niet verkopen, zei ze. Zij zou ze zelf nog moeten bewerken. Die
winkelvrouw had ook altijd wat.
Beledigd stoof haar moeder op.
'Maar mijn God en ik doe er zoveel werk op. Ik doe het net zo goed
als iemand anders, dat durf ik wel te zeggen, want dat heeft mijn moeder me goed geleerd. Het is maar om het afzetten te doen. En wat
kreegt ge voor de eieren?'
De eieren waren maar 2% cent geweest. . .
Dan had Nel zeker niet veel uitgekregen?
Nee, ze was nog te kort gekomen. Dat was blijven staan, want ze had
geen geld bij zich.
Kwaad mopperend en klagend over de aanmerkingen op haar boter en
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over de lage prijzen, keek vrouw Goemans in de zakjes en frommelde
die dan weer dicht en maakte ze weer open, als ze de rij afgeweest was.
Ze deed het half bewust omdat haar gedachten zich lamenterend samentrokken op de cent afslag. En haar boter niet goed! Haar boter was
wél goed, zo goed als er maar ergens kwam.
Nel had 't nog vergeten, maar de winkelvrouw had ook gezegd, dat ze
de eieren niet te lang moesten laten liggen, de vorige keer waren er bij
geweest, die aangestoken waren.
Dat was óók gelogen, viel haar moeder driftig uit. Want dat kón niet.
D'r zou gauw niks meer deugen. Ze moesten zeker met een of twee
eieren gaan lopen. Het was allemaal maar onzin. Zij zou niemand bedorven dingen verkopen, want daar kwam ze niet van heen. Dat die
winkelvrouw maar eens naar haar eigen keek. Die hoefde zo'n groot
kabaal niet te hebben, want het trof haast iedere keer, dat er een slechte boon onder de koffie was. De pondjes waren er altijd even klein.
Het wegen ging er zeker niet 'rechtop'. En ze kon er haast zoveel cichorei op doen als ze maar wilde, dan smaakte de koffie nóg net als
schotelwater. Er waren ook winkels, waar de koffie en de suiker een
cent op het pond goedkoper waren, en nog véél beter, 't Was haar nog
te onnozel. Als men maar wat te zeggen wilde hebben. Maar zij begreep het wel, dat kwam allemaal van de boterfabriek. Daar werden de
boeren door bedorven. Nu moest het overal van die boter zijn. Dat was
knoeierij, dat kon niet anders, met zo'n machine, en als manskerels de
boter moesten maken. Het zou wel ergens op lijken. Wie had nou ooit
van zowat gehoord? En de melk, die de boeren terugkregen, was niks
meer waard. Zo dun als water. Er was geen botermelk meer van te koken, ze smaakte nergens naar. Iedereen klaagde d'r ook over, dat de
varkens er kromme poten van kregen. Er kwamen maar geen ponden
aan. En met de kalveren was 't net van hetzelfde. Ja, die de lakens uitdeelden, die zouden het beste wel voor zich houden, dat begreep men
wel. Zo ging het immers altijd, en de 'geringe man' moest maar betalen, daar was die goed voor.
Het geklaag van haar moeder ging over Nel heen. Zonder dat zij het
zelf wist, was haar denken afgedwaald van de boter en de eieren. Ineengedoken hing haar lijf op de stoel. Een zware zucht wrong spannend
op uit haar borst.
Toen keek haar moeder haar aan en deed haar opschrikken. 'Bent ge bij
de dokter geweest? Wat zei hij? Dat zal ook wel weer duur zijn. En de
boter een hele cent afgeslagen! Maar niets tegen vader zeggen, want
anders is de duvel weer los 1 Wat zei de dokter?'
Nel wilde antwoorden, maar haar gedachten waren weggeneveld, en
opeens brak de smartopkropping weer heftig door. Zij liet haar kop op
de tafel vallen, terwijl haar lichaam schokte en trilde onder het kreunend uithuilen van de angst, die zij niet zeggen kon.
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'Nel, Nel, wat is er toch? God, God . . . maar meisje, zeg het dan!'
Ontsteld drong vrouw Goemans aan.
Tussen enkele snikken door gooide Nel het erge eruit, vooral de vrees
voor haar vader.
De waarheid sloeg onverhoeds op vrouw Goemans neer, met een geweld, dat haar verdoofde. Zij bracht de eerste ogenblikken verstomming van haar spraak en dofheid in haar blikken. Verlamd staarde zij
tegen het aanstuwende overstelpende leed op.
Langzaam drong de betekenis van het dreigend ongeluk met zijn gevolgen tot haar door. Zij liet zich even gaan bij het overdenken van huiselijk verdriet, dat met erger pijn dan ooit nu weer naderde. Had ze dan
nóg niet genoeg gehad? Moest zij dan alles hebben? riep zij uit. Zij zag
het onheil, dat te wachten zou zijn van verschrikkelijk geruzie en het
gepraat van 'schand', dat hen treffen zou. Ja, Nel moest met Driek
trouwen, hoe gauwer hoe beter. Maar vader! Beklemmend-bang drukte
haar, wat zij als bijna zekerheid vóór zich zag. Liet vader maar eens
met zich praten.
Het jammerend bezweren van Nel, dat moeder haar toch helpen moest,
riep vrouw Goemans weer tot het ogenblik terug.
Door de dwang van de werkelijkheid wekte het medelijden met het
kind de moeder in haar op, die een ogenblik ineengeknakt was onder
de eigen last. Zij werden één in 't zien van de toestand, dat er niets
ergs was dan dat vader misschien nog zijn toestemming zou weigeren.
Toen schreiden zij samen en klaagden met tranende stem over zijn koppigheid.
Treurige dagen kwamen somber over het huis. Angst voor wat haar
vader zeggen zou, en bang verlangen, dat hij het toch maar gauw zou
weten woelden voortdurend onrustig in Nel 'r denken. Zij drong aan
op spoedig zeggen.
Het duurde allemaal zolang. Alleen de gedachte gauw met Driek getrouwd te zullen zijn, gaf haar sterkte van hoop.
Moeder moest ook niet zo blijven treuzelen, ze had het allang gezegd
kunnen hebben.
Dat gaf nog wel aanleiding tot gemelijke woorden tussen beiden. Ja,
Nel had goed praten, moeder zat er maar mee. 't Was allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor haar was het 't ergst.
Maar zij sloegen niet meer over tot gekijf.
Moeder durfde er zo maar niet tegen vader over te beginnen, en wachtte dag aan dag op een gunstige gelegenheid, dat zij het goed kon 'aanbrengen'. Als hij weg was, lichtte het opeens weten in haar op, hoe het
zou kunnen. Maar kwam hij thuis, dan ging het niet, zoals zij gemeend
had. Zijn grimmig strak gezicht hield haar tegen. Hij had altijd haast
kwaai zm.
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Eindelijk begon ze toch. De woorden kwamen aarzelend langzaam,
hortend-onzeker over haar lippen. Zonder dat zij het wilde, lag er een
bitse klank in, door haar vrees, en omdat hij zelf maar niets zag aan
Nel. Hij had toch ook ogen in z'n kop om te kunnen zien, dat Nel niet
dezelfde meer was van vroeger I . . .
'Vader, ziet ge dan niks aan Nel?'
'Wat is 't nou weer?'
'Het meisje heeft er veel leed van, met Driek. Ik weet het wel van de
Jorissen. Ik heb er zelf ook verdriet genoeg van gehad dat ze niet luisteren wil. Maar zou het toch wel goed zijn, dat we niet toegeven. Ze
kon er wel eens erg ziek van worden. En ze was met Driek toch goed
af. Geen zorg om de rente te betalen . . . '
'Ooo, gij ook al! Gij moet ook maar met die Jorissentroep meedoen! Zo
moet ge maar begirmen. Jazeker! Ik had het allang gedacht,' zei hij dadelijk driftig.
En nog naschamperend, dat Nel daar niet ziek van zou worden, liep hij
de deur uit. Zo'n flauwe praatjes! Het was hem te belachelijk. Met die
kunsten!
Toen het nieuws het eerst als gerucht nog, door het dorp trok, in vage
bewoordingen, dat het 'zo' zou zijn, troepten hier en daar de goede kennissen samen. Of ze 't ook al gehoord hadden? Met schimpend dubbelzinnig gelach werd er gesproken over Nel 'r 'roos'.
Haar moeder dacht, dat het 'roos' was, maar Nel zou die met kamillenthee niet uitzweten.
Nee, nog met geen heet bier.
En het gesprek liep spoedig over in grove toespelingen, de ruwe gemoederen opwindend door het platte van de bedekte uitingen.
Driek bleef er heel onverschillig onder, toen Nel het hem zei. Wat kon
dat nou schelen? Hij zou immers met geen ander trouwen, dat meende
hij eerlijk. Het lei maar alleen aan haar vader, of er gauw bruiloft zou
zijn of niet, dat wist ze wel. Zijn ouders zouden hen wel op een flinke
boerderij zetten, dat ze goed konden beginnen. Het gepraat van de
mensen? Als dat nou het ergste was! Ze lieten de lui maar raak kletsen.
Dat ging vanzelf weer over. Als ze goed en wel getrouwd waren, dacht
er niemand meer aan.
Het zou ongepermitteerd zijn, als haar vader nu zijn toestemming niet
gaf. Dat moest hij immers doen? 't Zou gemeen van hem zijn, als hij
het niet deed en onnozel ook. Maar Driek was er ook niets bang voor!
Nee, Goemans, zou wel wijzer zijn en zo'n gekke streken niet uithalen.
Want als ie weigerde, wat dan? Dan had ie nog lang niks! Nel hoefde
d'r geen zorg over te hebben. Deze keer zouden ze vader Goemans wel
eens klein krijgen. Al deed ie 't niet graag, nu zat er voor hem niks
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meer op dan zijn harde kop te buigen. Met dat proces had ie moeten
'bijgeven', en met grote 'schaai'. En nu zou hij 't wéér moeten doen,
maar in zijn eigen voordeel.
Dat Driek nu zó praatte, deed Nel toch vfel even pijn. Zij hoorde door
zijn woorden heen de trots op de overmacht tegenover haar vader.
Haar familiegevoel en haar ook aangeboren aard leefden een ogenblik
op, geprikkeld tot verzet en tegenspreken. Maar de andere gedachten
drongen die plotseling wakker geroepen neiging dadelijk weer terug.
De zekerheid in zijn aanmoedigend praten kwam weldadig geruststellend op haar toe en ging in haar over. In al de donkerte, die zij voor
zich had gezien, lichtte glorend nieuwe hoop op.
Driek zou ook wel eens zelf met haar vader spreken, of Jorissen. En hij
dacht, dat dan alles in orde moest komen.
Volle bevrediging van de zucht naar herrie-genot scheen eindelijk de
gemoederen van de dorpelingen weer te zullen effenen.
De opstand van gepraat en zich verheugen in het geruzie tussen de beide families verslapte geheel, nadat het grote nieuws bekend en druk
bebabbeld was.
Ze hadden ook al lang vooruitgezien, wat er van zo'n vrijerij komen
zou. Iedereen gaf voor, het immers wel gezegd te hebben. Het liep toch
altijd zo af. Als de ouden maar bleven tegenwerken, dan draaide het
uit op 'moeten'. De ondervinding leerde dat duidelijk genoeg.
Ook zij, die eerst met geniepige wellust het buren-getwist door sluw
gestook van voorgewende deelneming hadden aangehitst, deden nu
heel hard mee, dat zij het van het begin af voorspeld hadden. Dat waren altijd de gevolgen. En eigenlijk was het toch krek goed ook. Zo
moesten die Goemansen het precies hebben, zo'n stijfkoppen. Net het
verdiende loon! Wat hadden ze dan ook zo tegen te werken, dat Nel en
Driek samen 'gaan' wouen'. Nel zou nog lang moeten wachten, eer er
iemand met zo'n schoon fortuin om haar kwam. Zij had toch niks. Ze
bleven er bij, dat ze nooit begrepen hadden, waarom die Driek zo gek
op Nel was, want er waren toch ook nog wel meisjes met geld en van
zijn stand. En Goemans was maar een klein boerke met veel schuld.
Maar Goemans had net, wat hij hebben moest, al gunden ze niemand
iets kwaads, want iets kwaads zou men zijn hond nog niet gunnen.
Maar zoals de Goemansen gedaan hadden, neen dat was schand. En
dat was nou de straf. Men zou altijd zien, dat het zo ging. Bij die en
die was het precies hetzelfde geweest. Als men aan het optellen raakte,
dan kwam men niet aan het eind. Daar was immers de Horkenboer, die
niet wou dat zijn dochter ging trouwen, omdat hij te gierig was. Ze
moest eerst maar eens een jaar of wat voor hém werken, zei hij. Zo'n
gierig varken en geld zat. Hij wist zelf niet, hoe rijk hij wel was. Maar
de dochter zei ronduit, dan zouden zij wel raad weten. En toen duurde
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het niet lang meer, of hij was bhj, dat hij zijn toestemming kón geven.
Ja, zo ging het. De vrijer zou haar later nog haast hebben laten zitten.
En bij de Jannenboer vrijde de enige dochter met de knecht. Daar waren
de ouders schrikkelijk tegen. En wat deed ze? Ze zei, dat het 'moest'.
En het mooist van alles was nog wel, dat ze nooit kinderen had gekregen. Die had het slim geprakkezeerd. Ja, nu zou er dan toch wel gauw
bruiloft zijn bij Goemansen. Ze waren eens benieuwd. Maar ze hadden
d'r tóch plezier in. Ze zouden liegen, als ze 't anders zeiën. 't Was nou
dan toch ook niet, dat ze iemand iets kwaads gunden, nee, dat wist
men wel, dat deed men z'n grootste vijand nog niet, maar ze hadden
't al lang zien aankomen, 't Zou erg zijn, en niet schoon van Driek,
maar nou moest hij ook eens niet meer willen. Ze wensten het Nel niet
toe. Nel had toch al genoeg uit te staan gehad en iets slechts zou men
een dier nog niet toewensen, maar Goemans had toch wel wat verdiend. Eigenlijk zou men met hém geen medelijden hoeven te hebben.
Hij was altijd 'ne strekel geweest, zo'n hardkop. Niemand kon met
hem overweg. Men hoefde hem maar aan te kijken, dan wist men al
genoeg, 't Zou erg jammer zijn voor Nel. Zo'n jong meisje zou er voor
altijd om bedorven zijn. Anders, voor die Goemansen . . . men gunde
niemand een ongeluk, dat sprak vanzelf, men zou altijd bang zijn voor
z'n eigen. En 't was ook maar heel goed, dat er nou bruiloft kwam. Wat
was er nou in het leven plezieriger dan vrede. Het was tóch al altijd
wat, dan dit, dan dat. Het één was nog niet weg of het ander was er al
weer. Daarom moest men elkander het leven maar niet zuur maken.
Als ieder zich met z'n eigen dingen bemoeide, dan zou er veel minder
ruzie en leed zijn in de wereld. En ieder had toch ook wel genoeg aan
z'n eigen. D'r was al eens overal wat, maar ze waren dan toch erg benieuwd, hoe dat bij Goemans wel zou aflopen. Of niemand er iets van
had horen zeggen, hoe het gegaan was, toen de Goemansen het te weten waren gekomen? Ja toen moest het verschrikkelijk geweest zijn in
huis, dat kon men denken. Ja, dat was te verwachten van zo'n kwaje
kop als Goemans.
En men moest toch ook alles zeggen, het een zowel als 't ander, het
was erg. Zeg maar niks, een schand was het! Het zou wel weer gauw
vergeten zijn en Nel was goed-af, werd een dikke boerin, want Jorissen
hid ze. Zo rijk als het water diep is. 't Zou wel een weidse bruiloft
worden, zeventig, tachtig man 'op den eet'. Ja, het sprak vanzelf, dat
Jorissen alles betaalde, want de Goemansen hadden niks. D'r zat geen
steen aan z'n huis, die van hem zelf was. En zo'n kale Nel kreeg nou
zo'n Driek met een groot fortuin. Men kende de wereld niet meer. Wie
zou zo iets gedacht hebben! Op zo'n manier, ja, dan was het geen wonder, dat wilde men wel geloven! Als men nou nergens meer wat om
gaf. Maar eigenlijk moest men toch nog maar niet te hard roepen. Men
kende het nog niet met de Jorissen en met Goemans. Goemans was 'ne
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rare, en 'bijgeven', dat deed ie niet graag. Nog eer met de kop tegen de
muur. Als hij iets niet wou, dan wou hij niet, dan verdomde hij het. En
dan praat maar! Men kon net zo goed op een hete steen spuwen. Neen,
men kon 't nog niet weten, 't was nog nie gezegd, dat 't zo glad zou
gaan. Wie met zo'n stijfnek te doen had. 't Was toch maar 'n bok, die
Goemans. Och, het was eigenlijk, als het erop aankwam, met de hele
familie niet veel bijzonders. Maar stand was Jorissen ook niet. Nou
was hij wel rijk, maar dat nieuwerwets gedoe zou wel wat gedaan
zijn! Over een jaar of tien zouden ze elkaar nog wel eens spreken! Dat
kon immers op de duur niet, jaar op jaar meer vruchten. Het was hun
te onnozel. Dat móest op de duur toch uitdraaien op niks, een bedorven
grond en een drekhoop, wat zou het! Zij lachten met al die onzin. Er
waren er ook al, die praatten van ieder jaar fruit op de bomen te hebben, maar dat was ook geklets. Een appelboom van 'n goeie soort
draagt om het anderste jaar. Ja, als ie dat doet, is het al heel vlot.
Ieder jaar! Dat kan de boom immers niet bijbrengen! Om het anderste
jaar, zo was het met goei appel nog altijd geweest. Zij wouen wel eens
een goeie appelboom zien, die ieder jaar droeg, maar dan 'ne goeie,
geen minder soort. Jorissen kon het nou nog dwingen met geld. Ja,
met zijn erven moest hij wel beestig rijk geworden zijn, maar vroeger
was hij ook blij, dat hij een nagel had om zich te krabben. Of Driek
zou introuwen bij zijn huis? Of een 'schoon gedoe' voor zich zelf kopen? Tenminste, men had het nog niet gezien.
Met glanzende blikken van voldaanheid, nu na lang inspaimend werken het doel eindelijk bereikt was, rafelden de dorpelingen het hele
geval uit.
Al gauw echter klonk door het verstandig aandoend gepraat, dat het
gevecht ook al veel te lang geduurd had, de teleurstelling heen, dat het
nu met de herrie wel gedaan zou zijn. Dat gevoel van spijt was te sterk
om verborgen gehouden te kunnen worden. Het leefde spoedig weer op
in de sluwstokende kansen-berekening, of Goemans nu zijn toestemming zou geven of niet. Het kón wel eens zijn van niet. Goemans en
toegeven, dat waren er twee. Men dacht wel van niet. Tenminste men
had al zo wat horen zeggen.
De een vond, dat het lelijk van Goemans zou zijn, als hij nu nog niet
'bijgaf', 't Was nu eenmaal zo, en waar d'r twee kijven, hebben d'r
twee schuld. Allemaal niks. Nel en Driek moesten trouwen, en dan zou
alles weer gauw vergeten en vergeven zijn.
Wat moest er anders van komen? En die ruzie kon toch ook maar niet
blijven voortduren van eeuwigheid tot zaligheid? 't Was voor Jorissen
niet plezierig, maar voor Goemans was het zeker geen voordeel.
Tegen dat goed-menende praten van enkelen kwam echter het listige
doen van anderen. Ja, dat was wel allemaal zo, dat sprak immers van^77

zelf, iedereen zou het moeten zeggen, die wat verstand had en een
christehjk mens was, maar of Goemans het ook doen zou? Goemans?
Men kende Goemans toch wel? En niet, dat men Goemans wilde voorspreken, want men gaf om Goemans niks en om Jorissen niks, nog niet
zóveel, maar als men eerst zolang volgehouden had, en zich dan op de
duur zó te laten dwingen! 't Kon hun niet schelen, 't was niet plezierig,
nee, 't was 'n toer voor Goemans, ieder zijn mening. Als hij nu maar
dadelijk 'ja' zei, dan had hij eerst ook niet zo lang hoeven tegen te houden, dat was toch ook belachelijk. Niet, dat men veel met Goemans op
had, nee! Als Goemans en Jorissen samen onder een hooikorf zaten,
zou men niet weten, wie er het eerst uit te laten. Maar 'n zoutzak was
Goemans niet, die vandaag zó praatte en morgen weer anders. Dat
moest men hem toch nageven.
De ene dag zeurde de andere na, zonder dat vrouw Goemans er toe kon
komen met haar man over Nel te spreken, 't Was een triestig leven.
Met een zucht keken Nel en haar moeder 's morgens tegen de nieuwe
dag op. Zij gevoelden geen lust om op te staan. De dag scheen haar eindeloos lang toe van bang verwachten, 's Avonds kwam alles haar lichter voor. Als Nel nog wat lei te prakkezeren, voordat zij in slaap viel,
zag zij veelbelovend de volgende dag met de redding brengende toestemming van haar vader. Dan was alle leed geleden.
Haar moeder maakte 's avonds in haar gedachten het voornemen de
andere morgen toch maar eens met vader over Nel te beginnen. Eens
goed en verstandig met hem praten, het had toch niets te betekenen. Ze
moest hem maar eens alleen thuis houden, dat ze hem op haar gemak
aan 't verstand kon brengen, hoe 't was. Het zou er toch ééns van moeten komen, dat hij het hoorde.
Maar zodra het ontwaken haar stelde voor de uitvoering van haar plan,
duwde de vrees al haar kracht en durf terug, 't Was, alsof het daglicht
ineens weer de berg van moeilijkheden vóór haar plaatste, die zij
's avonds niet gezien had.
Angstige zorg, die haar levenslust neerdrukte, besloop Nel en haar
moeder bij het wakker worden. De gewone, sterkte-gevende lust om
weer het werk aan te pakken na de nachtrust, was geknakt door de
bange werkelijkheid. Wat zou déze dag brengen? Hoe zouden zij
toch uit dit verdriet raken?
Een lome moeheid hield haar na de slaap nog vast op het bed. Wat
baatte het, of ze nu ook al weer aan het werk gingen? 't Was tóch allemaal niets. Niets anders dan leed. De nieuwe lange dag weer door te
leven als de vorige leek haar een ondraaglijk zware last. Was het maar
weer avond!
In plaats van de kracht gevende blijmoedigheid moest de toch niet te
onlJ<omen noodzakelijkheid haar telkens in het gewone dagelijkse le178

ven plaatsen. Met het moeizaam, slap beweeg van lusteloosheid gingen
ze dan aan de arbeid in huis, op de stal of op de akker. Er zat tóch
niets anders op.
Maar wat vrouw Goemans van dag op dag verschoof, hopend en vrezend, dat gebeurde toch. Het gepraat in het dorp drong tot Goemans
door en nu was het nog veel erger.
Hij hield zich in tot hij thuis kwam, maar daar was de uitbarsting van
zijn opgekropte woede vreselijk.
Met angstige smeking in stem en ogen, sidderend voor zijn paars verwrongen gezicht, bad de vrouw hem, toch verstand te gebruiken en
toe te geven, nu 't zover was gekomen.
Maar hij hoorde haar niet eens. Zijn hoogloeiende stem schreeuwden
hees de raaswoorden uit zijn hijgende borst tegen de weeklagende moeder. In de opbruisende toorn verweet hij haar, dat zij de schuld van alles was. Zij zou wel een moeder zijn!
Zij had er voor moeten zorgen, dat Nel van die kerel was weggebleven.
Nu zijn toestemming geven? Nooit, zolang als hij leefde!
Eerst niet en nu niet, dan kon er gebeuren wat er wilde.
Hij zou baas blijven over zijn 'jongen'.
'Dan zie ik haar nog liever naar het kerkhof dragen!'
In een paar dagen wist het hele dorp, wat er bij Goemans was voorgevallen, en dat hij over toegeven niet te spreken was.
Hij zou verschrikkelijk lelijk gedaan hebben thuis. Ja, zijn vrouw en
Nel allebei geslagen en 'gestampt' hebben, dat ze rolden . . . 't Was
daar weer wat geweest.
Na de verslapping, die op de eerste bevrediging gevolgd was, wekte dit
nieuws de lust naar herriegenot weer op tot een hartstochtelijke begeerte. De een na de ander dikte het gehoorde nog aan met bijzonderheden om toch maar het meest te weten.
Had men 't niet gezegd, dat het zo gaan zou? Er waren er wel geweest,
die anders gepraat hadden, maar die kenden Goemans niet. En hij had
toch wel gelijk ook. Goemans werkte zich kapot, van de vroege morgen
tot de late avond. Dat hem dan de kwint sprong, als hij thuis zoveel
had met zijn vrouwvolk, het was goed te begrijpen. Er zouden er genoeg zijn, die zoveel geduld niet hadden en de hele boel de deur uitschopten. Ja, dat was waar, werken deed Goemans als een paard, dat
moest men eerlijk zeggen. Met de zeis en de 'zicht' stond ie nog iedere
jonge kerel. Als hij vóórmaaide, dan moesten het goeie zijn, die het niet
te kwaad aan hem hadden. Dat hij tóch op zo'n zware last zat, kwam
zeker alleen door het vrouwvolk. Als dat zo goed oppaste als hij, dan
moest hij kunnen doen, wat hij wilde. Maar zijn vrouw was niks waard
en Nel nog minder. Die hadden het allebei groot in de kop net als de
Jorissen. Er was niks aan. Alles maar voor de 'hovaard'. En Goemans
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was daar niet voor, die bleef bij de oude 'stiel', zoals hij hoorde. Daardoor kwam de ruzie in huis. Zijn vrouw hielp Nel en Driek nou, alleen
om de 'grootsigheid'.
De meeste dorpelingen, allemaal boeren en boerenarbeiders, begonnen
meer dan ooit in het geval te spelen. In hun gezamenlijke zuippartijen
op zondagavonden hitsten zij Goemans tegen de Jorissen op door hun
gezeur.
'Gij bent een kerel van niks als ge Driek in de familie wilt hebben! Een
kerel van niks, dat zeg ik en dat hou ik vol, een kerel van niks! Als het
mij te doen stond, nooit, nooitI Kijk, daar blijf ik bij. En nou moet gij
het maar weten!'
'Ik ook niet', stoof Goemans op en bonkerde zijn vuist op tafel.
'Nou of nooit zal het gebeuren! Daar blijf ik borg voor. Van mijn levensdagen niet!'
'Zo wil ik het horen! Zuip uit, verdomme!'
Hun gelawaai juichte hem toe en verhardde nog zijn koppigheid.
Maar dan schamperden zij hem hun ruwe spotwoorden tegen, dat hij
nu wel een groot leven had, maar thuis toch niets had te zeggen, als 't
erop aankwam. Dan zou zijn vrouw wel de baas zijn. Hij had zich fijn
laten 'verneuken'. Driek wist wel, dat hij Nel anders niet krijgen zou,
en nu hadden ze hem zó willen dwingen. Ze waren 'de duvel te slim
af geweest'. Wanneer zou de bruiloft zijn?
Rumoerend door elkander hielpen zij hem en spraken hem weer tegen,
waardoor Goemans al langer hoe meer opgewonden werd.
'Dat liet ik me toch niet zeggen, dat mijn vrouw de broek aan heeft!'
Kwaad viel hij uit, dat Driek nóóit met Nel zou trouwen. Niemand zou
dat zien. Dan wou ie nog eer doodvallen. Daar achtte hij zijn dochter
toch nog te goed voor, trouwen met zo'n vent, zo'n prul! Nóóit, dat
zei hij nog ééns! En hij was de baas in zijn huis, en niemand anders, en
met die praatjes over zijn vrouw had ie niets nodig, niets, geen bliksem ! Hoe zijn vrouw was, dat raakte niemand, hén ook niet, en verders
geen boodschap. Wie wat over zijn vrouw te zeggen had, die kon hem
vinden, die moest maar opkomen, hij lustte hem nog, groen en gaar, al
waren 't er twee!
Dan volgden gelach en instemmend geschreeuw.
Dat was schoon gesproken! Zó wilden ze het horen!
'Vivat Goemans! Lang zal hij leven!'
Gloria, victoria,
Sierewierewiet van bomsasa,
Lang zal ie leven,
Zalig zal ie sterven.
De hemel zal ie erven
In gelo . . o . . ria!
180

Met de glazen in de hoog opgeheven hand, de lichamen achterover hangend tegen de rugleuning van de stoel, bralden zij de klanken over
Goemans uit.
'We zullen nog eens klinken!'
En het dronkemans gezanik begon opnieuw.
Na zulke avonden van tergend en opzwepend gesol kwam Goemans
dan Iaat bedronken thuis en furiede zijn kwaadheid over zijn vrouw en
Nel uit.
Huiverend zaten ze in de sombere stilte van de lange zondagavonden
bij elkaar te wachten op zijn strompelende stappen. Nog erger dan
vroeger bedronk hij zich. Om zijn verdriet te verzetten, zeiden de meeste dorpelingen en de herbergiers. Een mens moet toch wat hebben.
In plaats dat men eens rust heeft, zoals andere mensen, is de zondag
nog de ongelukkigste dag van de hele week, klaagde vrouw Goemans.
Ze had op een middag een andere boer met zijn vrouw door de velden
zien wandelen, en toen had ze gedacht: kon men dat geluk toch ook
eens hebben!
En het gemoed was 'r zo vol geworden, dat ze haar kop dik had geschreid. Werd het toch maar nooit zondag!
'Die drank, die drank! Die brengt wat leed op de wereld I'
Ze wou nog liever altijd hard werken, als het maar geen zondag werd.
Een schrik schokte Nel en haar moeder door 't lijf, als zij Goemans eindelijk hoorden aanwaggelen.
Soms vluchtten zij jammerend naar buiten en dwaalden in de nacht om
het huis heen, terwijl hij nog alleen zijn dronkemanswoéde bleef uitrazen. Op een stoel neergevallen, zonder te weten, dat beiden de deur
uitgelopen waren, krijste zijn hoge stem allerlei gepraat zonder samenhang uit. Zijn ogen lagen dicht of staarden wezenloos voor zich heen.
'Kom maar op! Hier! Vader zal baas blijven! Tuig, tuig, tuig, geef maar
eens antwoord! Hé, verdomme, hier kunt ge mij vinden! Maar Driek
Jorissen, dat is ie. Die moet het zijn! Nooit! Nog eerder de kop eraf!'
Huilend hoorden Nel en haar moeder het aan. Dan sukkelden zij een
eind de weg op, dicht tegen elkaar aangekropen langzaam voortschuivend in de duisternis. Als zij meenden stappen te horen naderen, drukten zij zich in een heg om zich te verbergen, angstig afwachtend.
Nergens was meer licht in de huizen.
'Allemaal in de rust! En wij kunnen hier maar gaan dwalen, arme halzen die we zijn! God, God!' snikten zij verdrietig.
Binnengaan durfden zij pas, als hij machteloos weggezonken was in een
vaste roes-slaap. Dan gingen zij naar bed en lieten hem zitten of liggen, neergezakt van zijn stoel op de vloer. Tegen de morgen werd
hij gewoonlijk half wakker en zocht dan ook het bed op. Zij kenden
dat. Zorg hoefden ze daarover niet te hebben.
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Als er geen heiligdag was, en geen publieke verkoping, kermis of markt
in de buurt, dan bedronk hij zich in de week niet. Kreeg dan zelfs geen
druppel sterke drank over de lippen, of hij moest ziek zijn. Tegen pijn
in 't lijf gebruikte hij een aftreksel van els, op een mengsel van bonekamp met jenever gezet. Dat had hij altijd in huis, omdat het ook zo
goed hielp tegen hardlijvigheid bij paarden. En als hij erg verkouden
was, dronk hij vóór het naar bed gaan een glas heet gemaakt bier.
Dan was ie er daags daarna 's morgens zeker vanaf.
Maar ook op werkdagen gemelijkte voortdurend de kwaadheid in hem
om. Mokkend sloop hij rond door zijn huis en over zijn akkers, loerend naar wat er niet naar zijn zin was.
't Hing over zijn hele houding, wat er omwoelde door zijn brein. Bij
iedere nietigheid stoof hij op. Angstig keken Nel en haar moeder hem
naar de ogen. Of er weer iets was.
Klokslag twaalf ging hij aan tafel zitten, of het eten klaar was of niet.
Terwijl hij al begon te draaien op zijn stoel, liepen zij met gehaast beweeg om op te dekken.
'Het eten weer niet klaar! Men zou zeggen wat ge toch de hele voormiddag doet! Al vijf over twaalf! Ge weet toch, dat ik graag op tijd
mijn eten heb. Zeker weer staan te babbelen! Vader kan maar werken!'
Als zijn vrouw dan ongeduldig zei:
'Nee, we hebben niet gebabbeld. We hebben onze handen vol gehad.
Met uw gejaag ook altijd! Ge kunt in huis niks meer dan grommen tegenwoordig!'
Dan lokten de elkander toegebeten verwijten heftig geruzie uit. In de
herbergen kon hij wel lachen en goei zin hebben, als hij maar bij
vreemden was. Maar in huis was ie als een duivel, 'n Schande voor zo'n
ouwe kerel, zo in de herbergen te doen. Men zou zeggen, dat hij wijzer
was. Geen ogenblik plezier was er meer in huis.
En hij liet de vlagen van kwaadheid en zijn gistende wrokstemming
weer neerkomen op Nel en Driek.
Soms gooide Nel onder het eten haar lepel of vork op de tafel en liep
huilend de deur uit, om zich op de stal of de schuur te gaan uitschreien.
Nadat de ergste woede gelucht was, bleef hij nog nazaniken. Vader
werd nergens in gekend. Vader had niks meer te zeggen, dat wist ie
wel. Vader was maar 'n grommerd, kon niks als in de herberg zitten.
Luisteren naar vader, dat hoefde niet meer. De jongen wouen voortaan zelf baas zijn. Die wisten immers alles véél beter. En moeder deed
al hard mee. Als vader een glas bier dronk, dan was ie 'n zatlap, maar
als ze gedaan hadden, zoals vader zei, dat zou 't wel anders geweest
zijn. Als de jongen wijzer wilden zijn dan de ouden, hoe zou 't dan
goed kunnen gaan? Hij had moeten luisteren, zolang als zijn vader leefde, en zó hoorde het ook, daar was hij in 'opgebracht', 't Zou een rare boel worden, als er geen baas meer in huis was. Maar hij zou zich
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niet op de kop laten zitten. Hij moest weten, wat ie deed, dat ging
niemand aan, zijn vrouw niet en Nel niet en niemand, als ze dat maar
goed verstonden!
Nel voelde het met een bange zekerheid, dat zij geen hoop op toestemming van haar vader kón hebben. Kwam er al eens een ogenblik verlichting door aanmoedigend gepraat, dadelijk drukte de werkelijkheid
van iedere dag weer zwaar op haar neer, zodat al haar levenslust en
haar jeugd-kracht er onder verstikt werden.
't Bleef immers altijd hetzelfde met vader, 't Werd erger nog zelfs met
hem, iedere zondag, door het hitsen van anderen.
Driek was eens naar hem toegegaan, terwijl hij op een stuk land, dat
langs een akker van Jorissen lei, aan het werk was.
'Goed weer, vandaag,' begon hij.
'Ja,' antwoordde Goemans kortaf.
'Aan de arbeid?'
'Ik heb geen tijd om leeg te lopen.'
'Ik wou eens komen praten over Nel. . .'
'Voor mijn part'.
Stug duwde Goemans hem de woorden toe.
'Er zal toch wel eens een eind aan moeten komen. Laat Nel met mij
trouwen.'
'Dat zijn mijn zaken'.
'Ja maar, moet dat nou zo blijven?'
'Verander 't, als ge kunt.'
'Ik vraag toch al om Nel.'
'Gij hebt met Nel niks te maken.'
'Dathebikwèl!'
'Ja, daar bent ge smeerlap genoeg voor geweest!'
'Dat is uw eigen schuld.'
'Loop naar de bliksem.'
De oplaaiende kwaadheid dreigde spoedig te zullen uitslaan in een
vechtpartij. Trillingen trokken Goemans door de armen, terwijl hij gejaagd voortwerkte, en zijn handen omkrampten de steel van zijn riek.
Toch hield Driek nog aan:
'Ik vraag het nog eens, laat Nel met mij trouwen. Dan is alles goed.
Die ruzie is toch ook niks, voor allemaal niet.'
'Wat goed? Niks is er goed! Ik heb niks met u te maken. Met uw hele
familie niet. Die heeft al zo lang ruzie gemaakt. Dat kan ze nóg doen!
Wat meent ge wel, snotjong! Trouw voor mijn part met wie ge wilt, al
zijn 't er zes tegelijk! Maar niet met Nel. Nooit! Hebt ge dat verstaan.
En anders kunt ge nog met de riek op uw bliksem hebben I'
Getergd viel ook Driek uit:
'Loop dan met uw dochter waar ge wilt! Denkt ge dat ik verlegen om
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haar ben? Zo zijn er toch nog genoeg. Meent ge dat ze met goud behangen is?'
Terwijl hij wegging, snauwden ze elkander de scheldwoorden nog toe.
Zo kwam er al langer hoe meer verwijdering in plaats van toenadering.
Nel had 'geen moed' meer. Het sterke willen, dat haar vroeger veerkracht had gegeven tegen het dwingen van haar ouders, was weg, was
geheel verslapt. Zij liet zich gaan in angstig treuren, sinds zij wist, wat
er gebeuren zou.
Zij zag het dagelijks en vaak in de nacht vóór zich, met door haar verbeelding nog erger gemaakte verschrikking. Wat zou erover geroepen
worden. Ze moest zich dood schamen, als ze niet kon trouwen.
Dat angstaanjagende doorhuiverde haar dikwijls en dan gaf zij zich
in stilte over aan hartstochtelijk snikken.
Haar moeder zag het wel aan haar ogen, dat ze weer geschreid had. En
de tranen schoten ook haar in de keel, terwijl zenuwbevingen om haar
mond trokken. Maar zij zuchtte, dat het toch een ellende was. Zij kon
er ook niets aan doen.
Haar pogen om Goemans te bewegen tot toestemming, had nog niets
anders uitgewerkt dan grote ruzie met verwijten, dat zij zelf de schuld
was. Had ze dan maar beter op Nel g e l e t . . .
En zij had toch alles gedaan, wat zij kon om Nel van Driek weg te houden. Maar het had haar niets geholpen. Moest zij nou de schuld nog
krijgen? Had ze Nel dan moeten vastbinden?
Gedurende hun hele huwelijksleven had Goemans haar nooit over iets
geraadpleegd. Over de zaken van de boerderij sprak hij met zijn vrouw
geen woord. In alles deed hij zijn wil, zonder haar zelfs ooit iets te vertellen.
Toen ze pas getrouwd waren, had ze nog wel eens gevraagd. Hij was
naar de markt geweest en had jonge varkens gekocht.
'Waren ze duur?'
'Ja, duur.'
'Hebt ge er veel voor moeten geven?'
'Ja, veel.'
'Wat moest ge wel betalen?'
'Veel geld.'
Toen was zij kwaad geworden. Dat kon hij haar toch wel zeggen?
Maar kort antwoordde hij, dat ze daarmee niets nodig had. Waar ze
niets van wist, daar had ze ook geen last van. En dan hoefde ze ook
niet bang te zijn zich te verpraten.
Van lieverlede durfde zij niets meer te vragen en uit zich zelf niets
meer te doen. Kwam er iemand om wat te lenen, of om een stuk vee
te kopen, dan moest ze 'de baas' eerst roepen. Als 'de baas' iets gekocht had, dan wist zij er in de regel niets van, voordat het in huis
kwam.
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Langzamerhand waren haar denken en willen daarnaar vervormd. Wat
Goemans zei, werd voor haar ook de wet.
Maar door het leed van Nel en zijn halsstarrig volhouden, het geruzie
in huis en zijn verwijten, leefde haar eigen aard weer wat op. Genoeg
om haar heel naar de kant van Nel te doen overgaan. Haar vroeger
dwingen en kijven mèt haar man trok zich terug in een verleden, dat
zelfs niet meer opkwam in haar herinnering. Het was spoedig voorgoed vergeten. Zij had nu mèt Nel tegen hem te vechten, tegen zijn
kwaaie kop, en klaagde, dat hij altijd zo was geweest, en dat ze daar
zoveel verdriet van had gehad. Driek vond ze nu ook een heel goeie
jongen, en de Jorissen waren beste mensen. In het geheim kwam ze bij
hen aan huis en schreide haar verdriet uit tegen Driek en zijn ouders.
Driek had thuis nog niet dadelijk gezegd, dat hij met Nel 'moest trouwen'. Maar de praatjes, die door het dorp vlogen, hielpen hem.
Toen zij ervan gehoord had, vroeg zijn moeder:
'Driek, is het waar, jongen, wat ze zeggen?'
'Wat waar?'
'Doe nou maar niet of ge nergens niks van weet. Is het waar van u en
Nel?'
Toen hij het bekende, klaagde vrouw Jorissen, dat hij moeder daarmee
toch een groot verdriet aandeed. Zij had veel liever gezien, dat hij Nel
maar had laten lopen. Dat had ze ook altijd gehoopt. Hij wist immers
zo goed, dat Goemans hem en hen allemaal haatte. Waarom was hij
ook niet wijzer geweest? De ruzie met Goemans had hun tóch al zoveel verdriet gebracht, en nu die wat bedaard was, moest dit er weer
tussen komen. Dat was weer iets voor hun vijanden! God wist, wat
ze d'r nog van beleven zouden. Hij was ook nog jong genoeg, had zo'n
haast niet hoeven te hebben om getrouwd te raken. Hij meende zeker,
dat hij de vogel af had, als hij getrouwd was. Hoe kon hij het nou
schoner en plezieriger hebben dan bij hem thuis? En op Nel hoefde hij
in ieder geval ook nog niet staan te wachten, als hij dacht, dat zijn tijd
gekomen was. Dan had er een bruiloft kunnen zijn zónder ruzie, in
plaats van dit nou. 't Was net, alsof er altijd wat moest zijn. Kwam
het niet van anderen, dan kreeg men het van zijn eigen kinderen. Goemans had hun al wat last aangedaan, jaren aan één stuk. En nou dit
met Nel weer.
Maar van alles, wat er bij Jorissen in huis over gezegd werd, kwam
niets op straat. De vraaglust van de dorpelingen hielden zij in bedwang
door hun korte, terughoudende antwoorden.
Ook dat zat velen verkeerd. Van die Jorissen kon men nóóit wat te horen krijgen. Die vertellen niks. Waren dat nou rare mensen! Nee, daar
was nou niks aan. Te veel praten was niet goed, dat kon wel zijn,
maar zo'n zwijgers en strak-kijkers konden zij ook niet uitstaan. Men
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wilde toch ook wel eens een woord praten. Tè veel niet, maar dat
deed men toch ook van zelf niet. Ja, als men eerst over ieder woordje
zou moeten prakkezeren! En die Jorissen lieten nou precies niks los,
dan wat ze graag kwijt wilden zijn, en dat was niet veel soeps. Of dat
nou grootsigheid was, of wat het was, maar zij waren zo niet en konden het ook niet lijden van anderen, dat zeiden ze ronduit.
Jorissen zelf had er weinig over gezegd. Als zijn vrouw ervan begon,
dat het nu wel weer herrie zou geven met Goemans, omdat ze dit of dat
gehoord had, zei hij ongeduldig:
'Och, ja, schei er nou maar eens over uit!'
Goemans zou toch ook wel ééns verstand krijgen, dacht hij. Hoe eer getrouwd, hoe beter. Dan was alles uit de voeten.
Of hij dan ook eens met Goemans spreken zou?
Ja, hij zou wel eens kijken.
Maar na de ruzie tussen Driek en Goemans verzekerde hij, dat hij er
zich nu niet meer mee bemoeide. Goemans moest het dan maar zelf
weten. Als het Goemans niet méér kon schelen, hém ook niet. Goemans had er toch zelf het meeste belang bij.
Dikwijls stond Goemans te kijken op de grensvoor tussen de akkers
van de beide boerderijen. Zijn sombere nijdblikken vergeleken telkens
weer de stand van de vruchten. Hij zou het gewas van zijn velden, die
schraal afstaken tegen die van Jorissen, wel omhoog hebben willen
trekken met zijn ogen. Een brandende begeerte lag in zijn hart om even
vlotte akkers te hebben als 'die kerel'. En toch moest hij keer op keer de
machteloosheid van zijn hard werken voelen tegenover de manier van
boeren van Jorissen. De teleurstelling zweepte zijn woede nog aan tot
harder zwoegen.
Een bos onkruid rukte hij uit en slingerde die met een vloek tussen de
vruchten van Jorissen. Dan slofte hij door de voor, zijn eigendom spa
rend, terwijl hij van de andere akker met een gevoel van spijtig genot
vertrapte, wat in de weg stond.
Hij verknarste zijn rust, vasthoudend aan het oude, zoals zijn vader en
grootvader het ook gedaan hadden. De hartstocht, om door werke'
alleen, zonder 'die nieuwerwetse kunsten', even goede opbrengsten van
zijn landerijen te halen als Jorissen, matte hem af. Hij moesf dat kunnen dwingen, hij wilde dat, al zou hij erbij neervallen.
Terwijl hij zelf werkte van de morgen tot de avond, zich daarbij nog afsloofde door het wantrouwen, dat zijn 'volk' misschien de tijd verluierde, zag hij Jorissen vaak over zijn akkers wandelen en hier en daar met
een knecht of een arbeider een enkel woord praten. Het was hem dan
niet mogelijk iets anders te denken, dan dat Jorissen 'niets deed', omdat
hij geld had.
In zulke ogenblikken groeide de haat tegen zijn buurman nog aan. Als
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er iemand in de nabijheid was, trachtte hij zichzelf lucht te geven door
een schamperend geroep, dat de 'baron' ook weer op de wandehng
was. Wat hij precies had gedacht? Dat men zo'n groothans een riek tussen zijn ribben moest steken, of hem de benen kapot moest slaan, dan
kon ie niet meer over de akkers gaan luieren om te zien, hoe andere
mensen moesten werken.
Het werd hem ook al langer hoe moeilijker arbeiders te krijgen, als hij
hen juist het hardst nodig had. In zulke tijden was er overal volop
werk, en de een na de ander scheepte hem af met het voorwendsel al
besproken te zijn. Ook zij, die meehielpen om hem tegen Jorissen nog
op te hitsen, deden niet anders. Ze dankten ervoor bij hem te gaan werken, als ze bij andere boeren konden komen. Naar zijn zin konden ze
nooit genoeg doen. In de keuken was het schraal en op het werk altijd
maar jagen. Hij liet hen nog niet met rust aan tafel zitten. Dan was
het, al vóórdat ze begonnen:
'We zullen maar gauw eten, dan kunnen we weer aanpakken.'
Alsof ze niet begrepen, waar het hem om te doen was. Ze waren ook
geen ezels! Wel werken, maar alles op zijn tijd.
Hannes Knik was de ergste drijver van de dorpsherrie.
In alle ruzies speelde hij de rol van opstoker en wist door listige vindsels het zaakje aan de gang te houden en een voortwrokkende twist
tot een uitbarsting te brengen.
De bijnaam 'Knik' had hij gekregen gedurende de eerste dagen van
zijn schoolgaan. Op geen enkele vraag van de onderwijzer was een antwoord over zijn lippen gekomen. Hij knikte of bleef onbeweeglijk zitten.
Star-blikkend, brutaal en toch wel wat bevreesd, als een kat, die geen
uitweg meer weet, loerden zijn ogen de meester aan.
Thuis was hij 'ne vlegel', had zijn vader gezegd. De meester moest
hem maar eens duchtig op de rug spelen. De laatste dagen vóór zijn
naar school gaan was het hem ook van de morgen tot de avond als een
schrikbeeld voorgehouden, dat 'de meester hem wel eens leren zou'.
Hoe hij heette?
Hij zelf zei niets. De andere kinderen wisten, dat hij Hannes heette. Er
zaten drie kluwen bij elkander opgepropt in één lokaal.
'Heet je Hannes?'
Hij knikte van 'ja'.
En de eerste dagen bleef het knikken en zwijgen.
De grotere jongens lachten daarmee. Op de speelplaats plaagden ze
hem en noemden hem Hannes Knik.
Die naam had hij sedert gehouden bij groot en klein. Menigeen zou
zijn familienaam zelfs niet hebben kunnen noemen zonder eerst te
prakkezeren.
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Dat voortdurend geplaag maakte hem kwaad, en dikwijls kwam hi)
thuis met gescheurde, van het lijf gerukte kleren en bekrast gezicht van
de vechtpartijen met andere schooljongens.
Als het heel erg was, kreeg hij voor die gescheurde kleren ransel. Anders liep ie er nog maar mee. Maken baatte toch niks, zei z'n moeder.
Het was maar voor 'n uur.
Maar zijn vader, die kinkelig zwetste, dat hij nooit bang was geweest;
op praatavonden breed ophaalde, hoe hij er in zijn jonge jaren ooit tussen had gezeten, deze en die geslagen had, dat ie voor dood bleef liggen, en met trots de littekens van verwondingen liet zien, waarschuwde Hannes, dat ie niet het hart moest hebben schreiend thuis te komen.
Dan zou het hem niet goed aflopen. Hij moest maar van zich afslaan,
dat het 'rammelde', als iemand hem te na kwam, en zijn haren maar
weer terughalen, als hij niet baas had kunnen blijven.
Met flikkerende ogen zat Hannes die verhalen van zijn vader af te luisteren. Zo groeide hij op tot een vechtersbaas. Van leren kwam niet
veel, maar hij werd uiterst geraffineerd in het uithalen van vlegelstreken. Zijn listig stoken bezorgde hem de nodige aanhang onder de
schooljongens.
Zijn ouders waren nog tamelijk gezeten boeren. Door huwelijken en erfenissen was het de familie gelukt in 'de stand' te blijven. Maar even
wars van 'die nieuwerwetse fratsen' als Goemans, zonder vakkennis en
ontwikkeling, konden zij hun boerderij niet tot vooruitgang brengen en
hun leven nier opvoeren tot mens-zijn.
De Jorissen mochten ze niet lijden, omdat die 'boven hun stand' leefden. Dat zou voor zulke mensen, van zo'n geringe kom-af, wel een pas
geven zo groot te doen! Ieder moest bij de stand blijven, waar hij van
heen kwam. Het was Jorissen 'z'n dingen' niet over zijn akkers te gaan
kuieren en het werkvolk na te gaan. Dat staalde nergens op. Zoiets
hoorde maar alleen aan boeren van stand, net als de eerste klas bij begrafenissen en huwelijken. Er moest toch verschil zijn, dat was er nog
altijd geweest.
Zulke voorrechten waren de glorie van een familie, en moesten dat ook
blijven. De boeren van stand hielden daar des te hardnekkiger aan vast
naarmate zij door de nieuwe tijd in andere opzichten overvleugeld werden.
Hannes had van klein kind gehoord in huis, dat hij van een veel deftiger stand was dan de meeste andere hoerenkinderen. In het bijzonder
werd dan met minachting en afgunst gesproken over de Jorissen, omdat hun bezit de standengrootheid van de oude boerenfamilies bedreigde. Zo leefde de haat tegen de Jorissen ook als kind reeds in hem op.
Bij de vechtpartijen onder de schooljongens keerde zijn kwaadheid
zich heel vaak opeens alleen tegen Driek, omdat hij dan wist hulp van
anderen te krijgen. Driek was maar een grootskop, een opschepper.
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Maar Driek was wat ouder en sterker dan hij. En eens hadden de andere jongens hen laten uitvechten, zonder er zich tussen te mengen. Hannes wilde toen ervan doorgaan. Dat was hem niet gelukt en Driek had
hem eens goed afgerammeld. Nadat hij overeind gekrabbeld was en
huilend zich het zand van gezicht en kleren wat afveegde, terwijl het
spotgelach van de anderen hem tergde, barstte hij plotseling tegen
Driek uit:
'Wacht maar eens! Als ik groot ben, maak ik je kapot, manneke!'
Na de schooljaren bleef Hannes Knik ook sarren en hitsen tegen Driek,
waar hij er de kans maar voor zag.
Voor hij twintig jaren werd, was hij al enkele malen betrokken geweest
in ernstige mishandelingen en had daarvoor enige maanden gevangenisstraf ondergaan.
Toen Harmes Knik gehoord had van de ruzie tussen Driek en Goemans op de akker, trok hij geniepig-opstokend het dorp rond.
Die Jorissen stonken van de grootsigheid. Wat die Driek zich zelf inbeeldde, daar hield nou alles bij op. Die durfde te zeggen: zoals Nel
Goemans, zo waren er toch nog genoeg, hij was niks verlegen om Nel.
Maar eerst was hij er dan toch wel om verlegen geweest. Dat hadden
de werken uitgewezen. Zo'n smeerlap. Wat was Driek méér dan Nel?
Goemansen waren toch van evenveel kom-af als die Jorissen-bocht.
Nou, wat hoefde die Driek dan zo'n zwets veil te hebben! Nel Goemans was toch zeker goed genoeg voor hém. Maar hij begreep wel,
waar het om te doen was. Nu wilde Driek niet met Nel trouwen. Kijk,
daarom ging hij met haar vader ruzie maken. Als hij het goed met haar
meende, dan moest hij toch naar haar huis gegaan zijn, zoals het pas
gaf. En zijn vader ook.
Het was toch aan de Jorissen om naar Goemanj te gaan, dat sprak vanzelf. Zij moesten de minsten zijn. Maar daarvoor waren zij te trots op
hun geld, en zó wilden ze van Nel afkomen. En hun geld? Wie had bij
hen in de kist gekeken? En als zij het hadden, hoe hadden zij dat dan
gekregen?
Eerlijk? Dat maakte hém niemand wijs. Daar moest men de mensen
maar eens over horen, die van Jorissen geld opgenomen hadden. Die
wisten, wat voor een beest hij was. En dat boeren met 'vreemde mest'.
Wat het was met die Jorissen? Die wilden nog slimmer zijn dan Onze
Lieve Heer! Zó was het krek. Neen, hij noemde dat duivelskunsten, en
niks anders. Dacht men niet meer aan de hagelslag van het jaar tevoren? Alle boeren hadden grote schade geleden. Een veld van Goemans
was heel plat geslagen, en een akker van Jorissen vast daarneven had
maar weinig te lijden gehad, en daarvoor kreeg hij nog uitbetaald. Als
dat allemaal pluis was, dan liet hij zich toch ophangen.
'Ho, zoudt ge dat denken?'
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Nou, dat liet hij zich door geen mens uit de kop praten. Hoe zou anders
een van de twee akkers, die vast aan elkaar liggen, vrij kunnen blijven,
terwijl er van de ander geen spier overbleef? Als hij de hemel zo zeker
had als dat.
Half twijfelend nog gaven de dorpelingen toch toe: 't was vreemd geweest met die hagelslag, dat moest men zeggen, vreemd. En de wereld
werd hoe langer hoe slechter, daar hoorde men genoeg van. Er gebeurden overal verschrikkelijke dingen. Dat zou wel een straf zijn. De 'kwade hand' was in de laatste jaren op zóveel plaatsen in het dorp geweest.
Hier waren het ziekten onder het vee en daar onder de mensen. In één
huis was een kerel van veren uit het bedkussen gehaald, en daarna hadden de ongelukken pas wat afgelaten. En dan dat bouwen van een
muur op het heuveltje bij het huis van Trienekes.
ledere nacht werd die toch maar afgebroken, totdat Trienekes een paar
meters terug bleef. Zijn buurlui, die tegen dat bouwen waren, hadden
het wel voorspeld. Met dat heuveltje moest vroeger eens iets gebeurd
zijn. Ja, tegenwoordig kan men van alles verwachten, dat was waar.
Als één zo'n familie dan toch al die ongelukken over het dorp bracht!
Men zou het haast niet durven denken en ook niet mógen denken,
maar als men het zeker wist. En als men alles naging, ja, men zou er
wel 'ongedacht' van moeten krijgen . . .
Jaren op een rij had het dorp van geen hagelslag iets te lijden gehad.
De oudsten onder de inwoners vertelden nog wel eens van tijden, dat
een wolk van stenen, zo groot als duiveneieren, neersloeg, van verscheidene huizen de ruiten doorrinkelde en hele akkers in één ogenblik
kaal schoor. Daarop waren dan winters gevolgd van nijpende duurte
en vreselijke armoede voor het vee en voor de mensen.
Die verhalen verliepen gewoonlijk in wakker geroepen herinneringen
van natte zomers, toen het koren in de hopen ging 'uitschieten', plotseling invallende strenge winters, dat alles bevroor, of jaren, waarin de
aardappelziekte het leven teisterde. Voor de meeste mensen was het bitter slecht geweest, maar enkele boeren hadden ze toen verdiend, waren
er rijk door geworden, grof!
Stem en blikken toonden, dat het voordeel van die weinigen in hun
geest meer plaats was gaan innemen dan de tegenspoed van de velen.
De jongeren hoorden het aan en hoopten van zulke plagen dan toch
maar bevrijd te blijven. Doordat zij dergelijke rampen niet meegemaakt
hadden, drong de betekenis ervan in de samenhang van het geheel echter niet tot hun begrijpen door. Alleen een vaag gevoel van vrees kwam
op hen aansluipen, maar dat leefde slechts in de gedachten aan mogelijke schade voor ieder van hen persoonlijk.
Gelukkig was het lang goed gegaan.
Ja, d'r waren de laatste jaren aardappelen genoeg gegroeid, maar alle
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boeren hadden er veel getrokken. Daardoor kostten ze niks. Men bleef
er dikwijls nog lang mee zitten ook, en dat was allemaal nadeel, want
ze lichten zo erg uit, dat het maar geen kilo's meer wil worden op de
duur. Nee, d'r zat niet veel aan, maar wat moest men anders verbouwen!
Al was het verenigingsleven hun niet heel vreemd meer, toch had het
hun nog geen schijn van gemeenschapszin gebracht. Zonder dat de
meesten hunner enig idee hadden gekregen van het wezen der organisatie, waren zij toegetreden tot een bond, zoals die was uitgevonden
door op baantjes azende of politiek drijvende bocrenvrienden zonder
het nodige doorzicht om hun eigen produkt dadelijk te kunnen overzien en het de juiste richting van ontwikkeling te kunnen geven.
De grote meerderheid van de leden was niet in staat anders te rekenen
dan met bij de hand liggende sommetjes van enkele guldens. En zulk
voordeeltje per jaar kwam hun meer betekenend en begeerlijker voor
dan 't tiendubbele, dat nog verderaf lag, en waarvoor gedacht en iets
ondernomen moest worden. Zoiets begluurden zij met het wantrouwen
van onwetendheid, dat nog gevoed was door de gestage afwisseling
van bedriegen en bedrogen worden.
Kleinhandelaars konden ze voortaan missen.
Die hadden hen al lang genoeg afgezet. Wat die aan hen verdienden,
dat konden ze toch maar zelf in de zak steken. Dat was ' 'n schoon
ding'. . .
Zo werd de onderlinge jaloezie tussen de dorpelingen nog aangewakkerd.
De tegenstrijdigheden hinderden niemand.
Een agent van een hagelverzekeringsmaatschappij was een paar malen
alle boeren afgeweest.
De een hoorde zijn uiteenzetting met strakgesloten gezicht aan, alsof
hij te doen had met een gevaarlijke oplichter, tegen wie hij zijn bezitting met angstige zorg moest beschermen, vooral door zich niet te verpraten. En op de vraag, wat hij ervan dacht, antwoordde hij kortaf dat
hij aan zulke dingen niet begon. Hij ging geen nieuwe 'teksen' invoeren.
De ander stemde telkens toe:
'Ja, ja . . . ja, dat is zol Nee, neel Ja, ja!'
Maar eindigde tot teleurstellende verbazing van de agent, die reeds
meende hem overtuigd te hebben:
'Ja, nee!'
Of hij zijn vruchten wilde verzekeren?
'Ja, nee!'
Voor een beetje geld kon hij dan toch zonder zorg alles afwachten. Hij
191

wilde immers niet vergeefs werken? Voor zijn eigen belang moest hij
in de verzekering gaan.
'Ja, nee . . . ik moet het nog eens aanzien.'
Nog eens aanzien vermeerderde het gevaar voor schade.
'Ja, ja'.
Dus nu maar dadelijk verzekeren?
'Ja, nee . . . toch nog niet.'
Vermoeid van het telkens herhalen, terwijl het draaien om een bepaald
antwoord zijn ongeduld al sterker opjoeg door de ene keer kans van
slagen te beloven en die dan weer te vernietigen, gaf de agent het eindelijk op.
Ook was er een boer, die zover kwam, dat hij eerst inging op een voorstel om zijn veldvruchten te verzekeren, maar wantrouwig terugtrok,
toen hem de aanvrage ter ondertekening werd voorgelegd. De lettertekens op het papier beeldden voor zijn ogen op als dreigende spoken.
Nee, tekenen, dat deed ie niet!
De meesten zeiden: het was al zo lang goed gegaan, ze wilden het
maar liever riskeren. Als het ongeluk hen trof, dat kon niemand er
iets aan doen, dan zou het wel zo moeten zijn.
Goemans vond het zeker ' 'n schoon ding', dat de maatschappij de schade vergoedde. Dat was altijd beter dan niets.
'Maar als er nou niks verhagelt?'
'Dan hoeft de maatschappij natuurlijk ook niet uit te keren. Zoveel te
beter voor u en voor ons.'
'Ja, maar, ben ik dan kwijt wat ik betaald heb?'
'Ja, dat spreekt.'
'Da's toch raar!'
'Maar, hoe zou de maatschappij anders kuimen bestaan?'
Nee, dan deed hij het niet! Dan zou de maatschappij aan zijn geld niet
komen om er mooi weer van te gaan spelen. Zó geloofde hij het wel.
Allemaal afzetterij, de boeren moesten het maar weer kunnen.
De agent had geen verzekering kunnen sluiten dan bij Jorissen.
De andere boeren schimpten:
'Ja, Jorissen, die weet het weer het beste. Wel ja, ook al in de hagelastransie. Zijn kop moest ie er ook maar in doen. Die kon ook wel eens
verhagelen! Maar ze zullen er niks voor willen betalen.'
Toen er een paar jaren voorbijgingen zonder hagelslag, lachten ze hem
uit. Hij moest zijn geld zeker nog al moe zijn, om het zo voor niks weg
te geven. Men wilde wel eens zien, hoe lang hij dat volhield. Dat was
zeker óók slimheid.
Het jaar tevoren was echter een zwaar onweer met flitsende bliksems
en kort afgeknapte donders over het dorp getrokken en had een regen
van hagelstenen over de volle akkers gezweept. Over een lengte van
enkele honderden meters was ongeveer alles vernield. Ook de velden
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van Jorissen waren niet vrij gebleven, maar de krachtiger planten schenen beter bestand geweest te zijn tegen de felle slagen.
Hannes Knik dreef de dorpsherrie over Nel en Driek tot volle gang tegen de Jorissen. Zijn hele denken trok zich samen op het listig uitprakkezeren van middelen, waardoor hij de twistlust van het volk zou kunnen brengen tot een uitbarsting. Zijn ingevreten haat maakte dat voor
hem tot een genot. De prikkeling van zijn drijvend hitsen wond hem
op, overmeesterde hem en stuwde hem voort naar de hartstochtelijk
begeerde volle bevrediging. Voor niets deinsde hij meer terug. Hij zou
en moest hebben, wat zijn opgezweept gevoel hem beloofde van het
einde.
Op een zondagmorgen vóór de Hoogmis trakteerde hij in een paar café's bij de kerk zijn gewone helpers. Fluisterpratend en lachend drongen
zij zich daarna de kerk binnen naar hun vaste plaats onder de toren tegen de muur. Anderen zagen, dat er weer iets aan de hand was, en
groepten zich verwachtend om hen heen.
Met hoed of pet voor de mond bleven zij voortpraten op een gonzendbrommerige toon, terwijl nu en dan een onderdrukt gelach uit hun keel
kwam. De meesten van het manvolk onder de toren draaiden zich om,
nieuwsgierig naar die drukte, keken elkander aan en raakten ook aan
het praten en lachen.
Hannes Knik was er weer, dat was toch een man!
Menigeen had bij dat troepje willen staan.
Weemoedig en blij, smekend en jubelend om beurten klonken de tonen
van het orgel. Dan schoot een stroom van koorgezang aan, en de samenvloeiing van klanken deinde door het hoge gebouw langs het gewelf, waartegen de lijnen als uitgroeisels van de zuilen opschoten.
Boven in de kerk kringelden de wierookwolkjes langzaam omhoog en
hulden altaar met priester en dienaren in een sluier van wazig blauw,
doorsprenkeld met lichtschittering en van brandende kaarsen en glanzend geschuurd koperwerk. Tegen het gewelf dreef het nevelig gewolk
uiteen en verdween in de ruimte, het hele gebouw vullend met een geur
van plechtigheid.
In de bankenrij aan de linkerkant zaten de vrouwen en meisjes, die een
plaats hadden gepacht, en in het brede middenpad lagen de anderen
me de knieën op de vloer. Rechts zaten de meer bejaarde mannen.
Sommigen snoerden de rozenkrans in eentonig ritselend schuiven van
de koralen, terwijl hun lippen bewogen in korte, snelle trekjes op en
neer, van geluidloos uitgesproken woorden of aanhoudend gelispel, alleen nu en dan even onderbroken door een ademzucht. De een staarde
daarbij naar het altaar, onbewust, weggemijmerd. De ander liet zijn
blikken rondgaan over de kerkbezoekers.
Velen lazen in hun gebedenboek, klein of groot, nieuw en verguld op
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snee, of oud en beduimeld van langjarig gebruik met slecht gereinigde
handen. Hun monden kauwden de letters met langzame, trage bewegingen.
Onder de toren zoemde het gepraat voort. Hannes Knik had zich op de
vloer gezet, met de benen uitgestrekt van zich af en de rug tegen de
muur. Een uit het troepje wees nu en dan met zijn blikken en een wenk
van zijn hoofd naar Driek, die een eindje van hen af stond. Dan klonken de gesmoord-lacherige stemmen weer harder op.
Driek had gauw gemerkt, dat het over hém ging. Hij stond strak voor
zich te kijken en kon zich niet altijd een onverschillige houding geven.
De kwaadheid trok over zijn gezicht.
Met een elleboogstoot en een toegefluisterd woord richtte de een de
ogen van de ander naar hem toe. Zo ging het volk onder de toren naar
Driek staan kijken. De meesten wisten niet, wat er eigenlijk aan de
hand was, maar zij lachten elkander gewillig na en knipoogden, dat ze
't wel begrepen, of zeiden maar iets: 'Die kale hond.'
Een enkele keek met donkere afkeurende blikken naar de praters. Dat
waren vrienden van Jorissen en werden daarom ook dadelijk uitgelachen: 'Kijk, de zuurpruim.'
Ongeveer alle mannen kauwden ook in de kerk tabak. Ze konden dat
niet missen.
Nu en dan kletste het uitgespuwde speeksel op de vloer.
Als het volk knielde of boog om zich onder het schellen of bij het 'Agnus' driemaal op de borst te slaan, was het een ogenblikje stil. Maar
daarna begon ook weer het gepraat.
Onmiddellijk na de Benedictie drong de hele troep duwend en stotend,
met knarsend voetenschuiven over de stenen, hardop pratend en lachend nu, naar de deur, en de saamgeperste massa wrong door de
opening naar buiten.
Toen eindelijk het jonge vrouwvolk voorbij was gegiecheld onder hun
nageroep, trokken de meesten zoals gewoonlijk de kortst bijliggende
herbergen binnen om 'dröpkes' en bier. Waar geen vergunning was,
schoven enkelen door de half opengemaakte deur in een achterkamer of
de keuken. Daar stonden glaasjes bitter en klare reeds ingeschonken.
Die moesten dan gauw omgewipt en weer weggezet worden. Men kon
nooit weten, of er geen marechaussee of vreemde politiemannen rondliepen. De veldwachter zou niets zeggen, dronk zelf heel graag een borrel tje, of er vergunning was of niet. Die zei ook: 'zo'n wetten maken
was maar de mensen plagen'.
Hannes Knik voegde zich met zijn gezelschap bij Goemans. Hij gaf
rondjes en noemde het flink, dat Goemans op de akker Driek 'de mond
zo vol gegeven' had.
'Zo moet het zijn en niet anders! Die kaaljekker met zijn gezwets. Of
hij méér is dan Nel! Daar trakteer ik op!'
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De anderen stemden schreeuwend daarmee in en bleven nog nazeuren:
Goemans had zich goed gehouden. Dat Driek zo deed, was alleen gemeenheid van hem. Hij en Jorissen, allemaal legden het er op aan,
zich van Nel af te maken. Nu het zover was, had Driek zijn zin. Hetwas
hem nooit te doen geweest om met Nel te trouwen, dat was bewezen.
Want anders hadden de Jorissen het eerst bij Goemans moeten komen.
De vrijer moest toch naar de ouders van de bruid gaan. Goemans had
gróót gelijk, dat ie niet toegaf, gróót gelijk!
Zo, drinkend en hitsend, ging het van het ene café naar het andere.
Goemans gaf ook een rondje. De meesten dachten er niet meer aan, dat
het middaguur reeds voorbij was. Het gezelschap van Hannes Knik
werd al langer hoe groter, en in de roes van jenever en bier 'zochten'
zij Driek en zijn kameraden. Die wisten, dat er iets broeide. Driek had
het onder de Hoogmis al begrepen, bliksems goed. Maar als ze meenden, dat hij bang was voor Hannes Knik en Goemans, dan vergisten
ze zich toch. Hij ging ook niet naar huis, zou niet gaan lopen en
zich voor de gek laten houden.
Toen allen bij elkander waren, kreeg Driek aanhoudend schimpscheuten
te horen die met toejuichend gelach en lawaai werden begeleid.
Enkele, reeds erger bedronkenen, kwebbelden tussen het rumoer in, dat
ze zo'n lummel op zijn smoel moesten slaan, maar werden nog overstemd.
Driek probeerde met zijn gezelschap te praten, onverschillig doend door
stem en houding. Hij kon zich echter bijna niet meer bedwingen, werd
rood en bleek van opgistende kwaadheid. Zijn sidderende hand bracht
het glas met al korter tussenpozen naar de mond. In enkele teugen was
het leeg, en dan hief hij het weer omhoog ten teken tot volschenken.
Zijn kameraden durfden eerst niet ronduit zijn partij te kiezen. Zij lachten nu eens met de een, dan met de ander over. De schaamte dwong
hen te blijven, waar zij waren, terwijl zij wel gewild hadden vandaag
maar dadelijk naar huis te zijn gegaan. Onder de invloed van de drankopwinding voelden zij echter het geschamper van Hannes Knik en zijn
gezelschap als vlijmende steken, ook voor hen bestemd. Dat zweepte
wel hun woede aan, maar zij waren slechts met een paar tegen zovelen.
Hannes Knik gaf nog een rondje. Driek stak ook zijn glas op en wees
daarbij eveneens op zijn kameraden. Aangewakkerd tot durf door het
bijzijn van zo'n groot getal helpers, schreeuwde Hannes tot de herbergier:
'Dat hoort er niet bij! Dat betaal ik niet! Sakkerloot, nee hoor, niks ervan!'
En met een daverende lach schokte hij zijn rug achterover tegen de
leuning van de stoel.
Maar Driek sprong op, door die tarting gestriemd tot een uitbarsting,
en dreunde zijn vuist neer op de tafel:
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'Ik heb van u niks nodig! Van geen enkele Knik. Als gij bankroet bent,
kan ik het hele dorp nog trakteren. Kom op, als ge durft! Tegen elke
cent van u leggen de Jorissen nog een gulden!'
Een ogenblik rumoerden allen door elkander, schreeuwend en vloekend.
De een bonsde zijn vuist op de tafel, de ander pangde zijn bierglas of
een luciferspot neer. Hannes Knik zat als overbluft, maar een razende
woede borrelde in hem op. De uitdaging van Driek was juist diep geschoten in de tere plek, waar de onverzoenlijke nijd tegen de Jorissen
zijn voedsel vond. Hij knarste zijn tanden over elkaar en siste zijn haatwoorden uit, terwijl zijn gele blikken uit zijn vaal-overschoten gezicht
loerden naar Driek. Hij blééf echter zitten, alsof hij machteloos geworden was door een raak treffen. Daardoor verliep de plotseling fel dreigende vechtpartij in een woorden-ruzie, waarna verscheidenen, nog
nazanikend, naar huis waggelden om de morgenroes te gaan uitslapen.
Ook Goemans ging, kwaad, in zichzelf brommend. Het was al een paar
uren na middag. Zijn vrouw en Nel hadden zuchtend van angst met het
eten zitten wachten. Het was weer 'een echte borreldag', in de herbergen lol en thuis de kwade dronk.
Hannes Knik wou nog niet naar huis. Hij verdomde het! Met een paar
anderen zwadderde hij Driek en zijn kameraden na. De twee troepjes
zetten zich in de herbergen om verschillende tafels. De dreiging van ruzie bleef aanhoudend tussen hen hangen en pakte zich al langer hoe
meer samen door alles, wat er gesproken werd. Het pogen van de kasteleins om door gepraat over alledaagse dingen afleiding te brengen,
kreeg geen vat op hun roes en de gistende kwaadheid. De herbergiers
waren blij als zij hun café verlieten, zonder dat het bij hen tot een ontladende uitbarsting was gekomen. Het was niet plezierig, een ruzie in
zijn huis te hebben. Dat gaf maar last en voordeel bracht het voor niemand. Glazen kapot, stoelen en tafels vernield, en misschien nog de
politie over de dorpel ook. Men moest er niets van hebben.
Hannes Knik zeurde zijn haat uit tegen zijn eigen gezelschap. Hij kwam
er voor op, een meid te laten zitten was gemeen, waar of niet? Als
iemand meende te deftig en te rijk te zijn om een meisje te trouwen,
dan moest hij eerst ook niet met haar lopen om haar ongelukkig te maken. Zó dacht hij erover. En dan later ruzie gaan maken en zwetsen
over zijn geld! Waren dat manieren? Ja, klaplopers zouden dat wel
goedkeuren, om voor niks te zuipen, maar anders ook niemand. Soort
zoekt soort, nietwaar? 't Was nog al schoon, maar wie het met zo'n
kerel hielden, moesten toch ook van 't zelfde sop overgoten zijn.
'Ja, ja, dat is bewezen.'
Driek viel driftig uit:
'Als ge het tegen mij hebt, dan zeg het maar ronduit!'
'Wie de schoen past, kan 'm aantrekken!'
'Ja, maar ik heb toch nog nooit in de bak gezeten.'
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'Wat?'
'Ja, wat! Dat hebt ge bliksems goed verstaan.'
'Dat raakt u niks.'
'Daar raakt u veel niet, waar ge u met bemoeit.'
'Ik kom voor Goemans op, ziet ge. Die help ik omdat hij gelijk heeft.'
'Dat moet ie zelf maar weten.'
'Ja, nou moet ie het zelf maar weten, nou Nel er mee zit te kijken. Nou
kan ze naar de bliksem lopen, hè?'
'Nietmet mijn wil!'
'Nee, moet ge zeggen, niet met uw wil! Kunt ge begrijpen! Wie niet
naar Goemans g a a t . . . '
'Ik ben bij Goemans geweest.'
'Ja, op het veld, omdat ge u schaamde. Maar aan zijn huis komen, dat
doet ge toch niet. En dat durft ge zeker niet!'
'Niet durven?'
'Nee, dat durft ge niet. Dat is bewezen!'
'Vandaag nog, als ge het wilt zien!'
'Ik zet honderd glazen bier tegen tien dat ge het liegt. Ziet ge, dat doe
ik, al ben ik dan Hannes Knik. Dat kan ik nog betalen. Wij boeren
niet met drek van de straat, maar we hebben toch geld. En we kurmen
met onze familie voor de dag komen!'
'Aangenomen! Ik ga naar Goemans, nou meteen!'
Lawaaiend en ruziënd sukkelden allen de weg op. Ieder ogenblik stonden ze stil. De kameraden van Driek wilden Hannes Knik nu 'd'r aan'.
Een van hen stootte hem onverhoeds om, maar zei beledigd, dat het gelogen was, toen Hannes het hem verweet. Dat liet ie zich niet zeggen.
Goemans had een paar uren te bed gelegen. Maar de roes was nog niet
afgetrokken. Hij voelde zich 'niks goed gemoed,' mokte wat rond en
sloeg hier en daar een snauw neer. Als hij goed weg had kunnen komen, met een schijn van reden, zou hij 't liefst maar weer naar de herbergen gegaan zijn. Hij had 'vlak zin in 'ne goeie pot bier,' dat zou hem
het best bekomen op het branderig gevoel in z'n lijf. Zijn vrouw, bevreesd voor de avond na de morgen van te veel drinken, vroeg hem,
vriendelijk doend,of hij een bak koffie lustte. Maar daar schudde hij
zich van. Zich uitrekkend zei hij aarzelend dat hij er nog wel uit
moest, als het goed was. Hij moest nog bij deze en gene zijn.
Vrouw Goemans wist al genoeg. Zo begon 't altijd. Ze zou weer niet
tegen kunnen houden, wat haar zo beangstte. Een zucht welde haar
naar de keel.
'Blijf nou ook maar eens hier. Mij dunkt, 't zal vandaag wel lukken.'
Met de koppige kwaadheid van ongelijk raakte hij aan het zaniken. Ja,
thuis blijven, of er wat te verdienen was of niet. Vrouwlui praatten net
als ze wijs waren. Als hij 'n cent verteerde, dan wist ie wel waarvoor.
Thuis hoorde hij niks . . .
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Toen kwam Driek binnen. Hij probeerde zich goed te houden en liep
met stijf beweeg. De anderen rumoerden hem achterna. Vooral Hannes
Knik had het hoge woord.
De schrik over dat ongedachte gebeuren sloeg een verlamming over
Nel en haar moeder. Versuft, niets-begrijpend staroogden zij naar
Driek, die zelf een stoel nam en hikkend enkele woorden uitstootte:
'Goeie dag. Ik wou eens komen praten . . . '
'Over drie weken bruiloft!' schreeuwde Hannes Knik.
Maar als een getergd dier sprong Goemans op en schreeuwde met hese
huilstem tegen Driek: 'Eruit, hier! Eruit!'
Nel en haar moeder liepen tussenbeide en drongen Driek naar buiten,
waardoor zij voorkwamen, dat hij en Goemans zich in zelf vergeten
van hun woede op elkander wierpen.
Hannes en zijn kameraden schreeuwden, dat Goemans gelijk had. De
anderen keven er tegenin, dat Driek het had gewonnen.
Goemans raasde nog na, zijn vuist telkens op de tafel bonkerend:
'Moet die hier in huis komen? Ik trap hem de kop in, potverdomme! Ik
ben de baas hier!'
Vrouw Jorissen stond buiten al met Driek te trekken om hem mee naar
huis te nemen. Maar hij wilde niet, rukte zijn arm los uit de handen
van zijn moeder, die schreiend hem trachtte te sussen. Door het gekijf
van de anderen gleden haar woorden af op zijn woede. Hij hoorde haar
niet eens. Toen, uiting gevend aan haar verdrietige kwaadheid, klaagde
zij:
'Het is toch wat, zo'n schande om die Nel!'
Die avond zwetste Hannes Knik de herbergen af, dat hij het nu zélf gehoord had: de Jorissen gaven nu alle schuld aan Nel. Om van haar af
te komen, dat sprak vanzelf. Hij zou de honderd glazen bier wel geven,
wat gaf ie daarom? Geld had ie nog genoeg, méér dan die kameraden
van Driek samen!
Een paar weken later werd in een naburige plaats jaarmarkt gehouden.
Op de aanplakbiljetten stond nog altijd - ouder gewoonte - 'van rundvee, varkens, schapen en paarden.' Sedert jaren was echter de markt
veranderd in een veiling van goedkope winterjassen, 'lappen', zeisen,
harken en keukengereedschap, en een soort kermisdag voor de inwoners en de bevolking van de omliggende dorpjes.
Hannis Knik was er met zijn gewoon gezelschap. Half dronken zwadderden zij in de namiddag naar hun dorp terug, maar gingen nog niet
naar huis. Zij hadden een liedje samengeflanst op een bekende wijs,
en lallend trokken zij de café's rond:
Komt vrienden, luistert naar mijn lied.
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Wat in ons dorpjen is geschied.
Men hoort er al van rare zaken,
Waannee men zich wel kan vennaken.
Komt luistert dan wat ik vertel,
De vrijerij van Driek en Nel.
Driek wou zo graag met Nel gaan vrijen.
Maar alleen om haar te verleien.
Nadat hij was geweest soldaat.
Ging hij naar Nel met mooie praat.
Hij had gezien van stadse heren,
Hoe hij moest gaan in fijne kleren.
Te groots werd hij voor ene boer.
Kwam hij voorbij, hij zei besjoer.
Maar mooie Nel kon hem behagen.
Hij dacht, ik zal het maar eens wagen.
Met mooie praat van zijne bek.
De jonge meid werd razend gek.
Hij meende haar ook wel te krijgen.
Waarvoor, dat zal ik maar verzwijgen.
Haar vader zei, laat gij het niet.
Dan komt gij nog in groot verdriet.
En nu zit Nel ermee te houwen.
Want zij kan met die vent niet trouwen.
Laat hem maar lopen, laat hem gaan.
Want aan die vent daar is niks aan.
De terugkerende marktgangers troepten zich bij hen en schreeuwden
dadelijk mee. Voetgestap en trommelen op de tafel begeleidden het zingen. Op eens schoot de gedachte Hannes Knik door de kop, dat een
oude gieter of een emmer 'echt' zou zijn. Hij vond gauw genoeg een
stuk blik, een overblijfsel van een keukengereedschap, en werd met
joelend lawaai begroet, toen hij, slaand op zijn 'trom', de kamer binnentrad. Dat werkte aanstekelijk. De een wist een paar potdeksels te
krijgen en kletterde die tegen elkaar, de ander zette zijn mond voor
een oude klomp en toeterde.
'Kom, naar Driek!'
Tegen de avond trok de hele troep de weg op naar Jorissen, Hannes
Knik voorop met zijn 'trom'. Zij zouden Driek eens gaan 'leren', hem
aan het verstand brengen, wat hij gedaan had.
Het balderend rumoer lokte het volk uit de huizen. De een praatte de
ander mee. In een ogenblik was het halve dorp op de been en volgde
het geschreeuw en de herrie. Men wilde toch eens kijken, 't Was
'komiek'.
De troep hield zich op de weg, ver genoeg van 't huis van Jorissen af.
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nog wat in bedwang gehouden door vrees. Maar het spektakel drong
toch gemakkehjk tot beide woningen door en bracht een avond van
leed en ruzie bij Jorissen en bij Goemans.
Driek zei driftig, dat 't hém nou niks meer kon schelen. Hij verzette
geen voet meer om Nel, Goemans moest het dan maar weten.
De meeste dorpelingen vonden dat liedje 'toch charmantig schoon'. Dat
had Hannes Knik niet alleen gemaakt, nooit! Hij was wel 'n rare, maar
dat kon ie toch niet. Nee, daar moest iemand aan meegeholpen hebben, die letters gegeten had, dat was zeker. Zowat bijeen te prakkezeren, waar haalde men het toch vandaan! Nou, wie 't dan gedicht had,
dat kwam er ook niet op aan, maar schóón was het, ja, grof.
't Duurde niet lang, of zelfs de schooljongens galmden de slotregels
van het lied. De voerlieden floten het op hun karren, of als zij naast
hun paarden sjokten.
De tergende uitval van Driek, dat de Jorissen zoveel guldens konden
neerleggen als de ouders van Hannes Knik centen, kon deze vooral niet
verkroppen. Die lag als een brand op zijn ziel en gloeide de haat voortdurend aan.
Sedert schamperde hij ook drukker over de kameraden van Driek, alsof
hem dat lucht kon geven! Dat waren maar arme duvels, onnozele boertjes, die de Jorissen naar de ogen keken om hun geld, en ook al eens
graag een goed glas bier dronken uit andermans zak.
Maar dit bracht een omkeer in 't dorp. Als schooljongen reeds had hij
gesnoefd, dat hij van een deftiger kom-af was dan de meeste anderen,
en later veel meer geld hebben zou.
En toen hij groter werd, was dat niet veranderd. Om zijn geschimp
tegen iedereen, zonder iemand of iets te ontzien, wrokten velen al sinds
lang in stilte tegen hem. De vechtpartijen gedurende de schooljaren
waren meestal reeds voorgekomen uit zijn zwetsen en steken, en de
ruzies, waarin hij later betrokken was geweest, waren er eveneens het
gevolg van. Nog vaker hadden bloedige twisten gedreigd, en dat het
eens heel slecht zou aflopen, werd er voorspeld. Hannes Knik zelf zag
heel goed, hoe de wraakzucht hem aangrijnsde, begreep wel, dat ze
hem 'zochten', als enkele voor de gek gehouden jongens bij elkander
groepten in fluistergesprek en hun flitsende woede-blikken op hèm
wierpen. Hij hoorde het sissen van hun stemmen en voelde, dat het
over hém ging. Maar als hij slechts genoeg gezelschap had, werd hij
toch niet voorzichtiger. Dan haalde hij geld uit zijn zak en pronkte ermee, 't Was gemakkelijk zolang men dat nog maar had, zei hij. Dan
hoefde men niemand naar de ogen te zien. Maar hij gunde een arme
bliksem ook een dag plezier. Dat niet iedereen zo rijk kon zijn, dat
sprak vanzelf. Dat moest men van huis uit hebben, anders was het toch
nog niks.
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Het zwetsend gespot over de kameraden van Driek had tot gevolg, dat
verscheidene jongens 't nu openHjk met hém gingen houden. Er kwam
een aanhoudend tarten en sarren tussen de twee partijen, en als zij elkander ontmoetten in de herbergen, vlogen schimpscheuten over en
weer.
Zo werd de spanning iedere zondag dreigender. En menigeen ging niet
meer uit, de café's af, zonder zich vooruit te wapenen met een mes of
zelfs met een revolver. Men kon nooit weten, hoe men er eens tussen
raakte.
Intussen werd het winter.
Toen de dagen zo kort waren, dat tegen een uur of vijf al de duisternis
zwart-wadend aankroop over de akkers, was er buiten niet veel werk
meer. En plotseling kwam het vriesweer ook een stremming brengen
in de uitvoering van wat de boeren gedacht hadden nog te kunnen
doen.
De lange avonden loomden voor het manvolk vervelend weg tot slaperig doorgeeuwde uren. Een enkele deed bonen en erwten uit de schil,
maar de meesten hadden geen bezigheid, vooral niet de jongeren. Er
waren vorige winters wel eens pogingen gedaan tot het oprichten van
een 'avondschool'. De eerste twee, drie avonden was het mogelijk bezoekers te krijgen. Dan bleven ze weg. Ze hadden niks geen zin in dat
'somkes maken', en wat er in die schoolboekskes stond, was toch ook
maar allemaal 'sauwel'.
Het buurten trok allen uit de 'avondschool' terug, dat was veel pleizieriger.
Omstreeks Sinterklaas begon dat weer, en nu was het met de verveling
gedaan.
Deze keer vergaten de meiden en vrouwen om de gesprekken over
Nel en Driek zelfs de heksen- en spokengeschiedenissen, waarnaar zij
anders met adem-ingehouden stilte konden zitten luisteren, terwijl ze
bang hijgden en koude griezelingen van angst haar over de rug kropen.
Dan moesten de jongens ook zingen.
Eerst wilde niemand beginnen. Zo lang zij geen drank in hun lijf hadden, zongen ze niet, of zij moesten alleen zijn.
De een spoorde de ander aan met: 'Allee, stem op'. De eerste regel
neuriede half uit, en verdween dan in gelach.
'Hè, dat is flauw, 's Zondagsavonds zingen ze wel!' keurden de meiden
af.
Eindelijk, opeens, schoten de schreeuwstemmen uit, allemaal gelijk.
De jongens zongen het lied van Nel en Driek, met wijdgapende monden
de woorden in hoge galmingen lang uitslepend. Met gesloten ogen hingen zij achterover op hun tegen de muur geleunde stoelen, en hun lichamen deinden mee, terwijl hun zware klompen langs de sporten om201

laag bengelden. De meiden zaten giechelend te luisteren, en fluisterden
elkaar toe, bewonderend, wie 'schoon' kon zingen.
En later, onder het naar huis gaan, galmde het lied weer door winteravondstilte, terwijl de voetstappen klepperden over de harde grond.
De verbittering tussen de twee partijen in het dorp groeide voortdurend
aan. Als een dreiging van langzaam naderend onweer, dat alle opdrijvende wolken samenperst op één punt.
Het hitsen en stoken drong echter meer en meer de vraag op de achtergrond, of Driek en Nel ook zouden trouwen. Daar werd nauwelijks
meer over gesproken. Het was een algemeen geruzie geworden. Zelfs
verstandiger, de gevolgen meer overziende mensen, die bedarend en
sussend trachtten te verzoenen, werden er met geweld in betrokken
door verkeerd overbrengen van hun woorden.
Sinds de zondag, dat Driek en Hannes Knik bij Goemans geweest waren, had de kortaffe, terugwijzende manier van doen van vrouw Jorissen een verwijdering gebracht tussen vrouw Goemans en haar. En na
het zingen van het lied op de marktdag zette die nog uit tot vijandschap. Vrouw Jorissen hield zich aan haar opvatting, dat zij al dat leed
en dat schandalen niet zouden gehad hebben, als Goemans wat verstand gebruikt had. Hij moest maar blij geweest zijn, dat zijn Nel zoveel kans gehad had om met Driek te trouwen. Zij zou er geld voor
kwijt willen zijn, als Driek die Nel nooit had gezien.
Haar spijtige kwaadheid kon zij niet verbergen; dat gevoel trilde in
haar woorden, lag in haar ogen en in de samenknijping van haar lippen. Haar hele gezicht bitste het uit onder het praten.
Zij konden het nu zo goed hebben, ze waren heel uit de zorg. En wat
hadden ze d'r nou aan?
Dat dreef Nel en haar moeder terug. Dat zij blij zouden moeten zijn,
als Nel Driek kon krijgen, kwetste haar. Zij hadden nooit om Jorissen
z'n geld gevraagd. Ze waren even goed als hij, en Driek was zelf gekomen om met Nel te vrijen. Ze hadden niet gedacht, dat die vrouw
Jorissen zo 'groots' was. Wat meende die wel!
Nu kwamen zij er niet meer aan huis. Op trouwen met Driek hoopte
Nel niet langer.
Op Driekoningendag was er winterkermis.
Een pasgetrouwd paar opende die dag ook een café. 's Avonds van te
voren waren de jongens en de meisjes uit de buurt getrakteerd voor de
meiboom. Tot in de nacht was er gedanst en veel gedronken, en eindelijk werd het een wilde, losbandige boel.
Op de kermisdag konden allen, die er kwamen, zoveel drinken als ze
wilden zonder iets te betalen. Dat was voor de klandizie. De dorpelingen hechtten zozeer aan dat gebruik, dat niemand er zich aan onttrekken durfde, uit vrees voor plagerijen aan zijn huis.
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Alles ging naar het nieuwe café. Jongens van vijftien, zestien jaren, en
mannen, die anders nooit een café bezochten. Men moest er maar van
profiteren. Oude lui zaten er te kwebbelen op hun pijp, dronken gulzig
hun glas leeg en staken het op, met begerige blikken afwachtend, dat
het vol teruggebracht werd. Alsof zij bang waren, dat een ander meer
zou krijgen dan zij.
Jongens van een jaar of vijftien, die van een paar glazen bier dronken
waren, lalden tussen het volk door. Hun machteloos-hangerige lichamen werden links en rechts gestoten, hun koppen slingerden op de
slappe halzen. De een liet zich vallerig op een stoel neerzakken en roeste dadelijk weg in een diepe slaap of raakte aan het overgeven; de ander sukkelde naar buiten, even ziek; sommigen huilden.
De volwassenen lachten er om en solden met hen. Ze prezen, dat die
het wel leren zouden, en spoorden door hun uitroepen nog aan tot
méér drinken.
'Kom hier, laten wij samen klinken. Verdomme, dat zijn nog eens kerels, hè!'
Een paar vonden het bijzonder plezierig as van hun sigaar in 't bier te
doen en 't dan aan de jongens voor te zetten. Daar konden ze toch zo
'ongenadig zat' van worden.
De voeten plasten door de zwadderige laag drank en vuil, die al langer
hoe dikker op de vloer kleefde. De hele dag bleef de kamer stampvol.
Dagen van te voren al had Hannes Knik gezwetst, dat hij op Driekoningendag niet in het nieuwe café zou komen. Hij had niet nodig voor
niks te gaan drinken, kon het nog betalen, zo goed als iemand. Maar de
kameraden van Driek zou men er wel zien, daar moest men maar eens
op letten. Die hadden altijd grote dorst, als het niks kostte. Driek ging
niet meer uit, omdat ie niet meer durfde.
Zijn vijanden spotten, dat hij niet durfde. Hij was bang voor zijn rug.
Anders bleef ie ook nooit wijd-af, als er getrakteerd werd.
De hele avond groepten zij samen. Hun dreigwoorden klonken al woedender op. Als Knik nou 't hart had om te komen, dat zouden ze hem
op zijn scheldsmoel slaan.
De kwaadheid borrelde feller op door het elkander aanhitsen en het
onafgebroken bier zwelgen. Het ene glas na het andere goten zij in
hun brandende lijven. De vloeken wrongen uit hun kelen omhoog.
Het liep al tegen tien uur.
Sommigen zaten met uitpuilende ogen aan een tafel, de slaap-zware
koppen vooroverlomend. Hun tanden kauwden op een uitgebeten stuk
sigaar, dat niet meer brandde en een scherpe geur verspreidde. Het uitgesabbelde vocht maakte een zwarte korstrand om hun lippen. Met een
zanikerige hikstem zeurden zij nog over Knik. Anderen herrieden door
de kamer.
Toen lawaaide plotseling een schreeuwerig gezang van buiten aan.
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'Daar komen ze!'
Hun zakkerige lijven schoten op. De zoeven nog wezenloos-doffe blikken flitsten hun haat uit.
Een ogenblik later kwam Hannes met een grote troep binnenkabalen.
Ook Goemans was bij hen. Enigen hunner droegen knuppels, onderweg
uit een omheining gebroken.
Midden in de kamer bleven zij staan springen, hun houten bonzend op
de vloer met het neergestamp van hun met ijzer beslagen hakken. De
telkens herhaalde regels:
Laat hem maar lopen, laat hem gaan.
Want aan die vent daar is niks aan,
kwam schor uit hun hees geschreeuwde kelen.
Zij letten er niet op, hoe de anderen samentroepten en hun ogen loensten naar de zware knuppels. Evenmin hoorden zij het tartend spotten:
'Die komen met zo'n paternosters, zó'n karvracht hout, anders durven
ze niet! Waar zouden die knuppels met die kerels naar toe moeten?'
Na enige ogenblikken verlieten de vijanden van Hannes Knik de herberg. Buiten waggelden zij naar een omheining van een wei. En even
later krakkrakte het hout, gebroken met geweld, door de nacht-stilte.
De uitbuigende spijkers knarsten schril piepend uit de gaten, waarin ze
vastgeroest zaten als een vergroeiing.
Daarna ging het weer terug. Zacht siste hun gepraat.
Aan de deur van het café bleven ze staan, en hoorden daar, hoe Hannes
schreeuwde, dat zij er maar stil van door gegaan waren. Hij had laten
zien, dat ie niet bang was, voor niemand, hij lustte hen nog.
Toen, in opbruisende woede, schoot een van hen binnen.
'Kom maar buiten! Ze zijn er nog!'
Razende kwaadheid borrelde het schuim om zijn lippen. Hannes vloog
op hem aan. De beide mannen omklauwden elkaar in hun sterke
greep. Zo zwoegden hun lijven onder de wringende worsteling naar
de uitgang. Plotseling zwaaide een zware knuppel Hannes tegen de
kop, en met een doffe val kwam het machteloze lichaam op de grond
neer. Die binnen waren, drongen op en in de duisternis werd de woeste
vechtpartij voortgezet. Kreunen en hees gevloek smolten samen tot een
bange klacht.
De volgende morgen was er grote opschudding in het hele dorp. Daar
had men 't nou al! Dat geruzie ook! God, God, men had het al lang
zien aankomen, 't Was toch iets voor de familie van Hannes! Ze kónden dat vechten ook maar niet laten.
De politie was al vroeg op de been. Het verminkte lichaam van Hannes
Knik werd in het nieuwe café binnengedragen voor het sectieonderzoek.
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De brigadier van de marechaussee nam de herbergier het eerste verhoor af. Maar die kon niets, helemaal niets verklaren. Bezwerend verzekerde hij het, met een bange smeking in zijn blikken.
'Ik moet van alle mensen leven, edelachtbare!'
Blij, menend hem nu in zijn eigen woorden te kunnen vangen, dwong
de brigadier zijn stem tot gewoon-klinken:
'Ja, 'k begrijp het wel, je wilt maar liever niet zeggen wie de dader is,
omdat hij of zijn familie het je dan later betaald zal zetten?'
'Ja, ja, edelachtbare, ik kan er me niet mee bemoeien!'
Draaiend de pet in zijn handen, stond de herbergier, terwijl de angst
over zijn lichaam hing.
'Het is toch wat te zeggen, meneer de brigadier, dat het precies hier gebeuren moest! Dat kan ik zo haten! Ik ben van heel fatsoenlijke familie. Van vechten of zo hebben we nooit last gehad. Wat zullen de mensen wel zeggen van mijn herberg? Zo'n ongeluk op de eerste dag al!'
Staat die familie van de dader nog al slecht bekend, dat ge er u voor
in acht moet nemen?'
'De familie van . . . '
Opeens schoot de gedachte de herbergier door de kop, hem verschrikkend, dat hij zich misschien aan het verpraten was.
'Ja, maar, ik weet immers van niks. Hoe wil ik wat kunnen zeggen?'
De brigadier, spijtig over 't mislukken:
'Kerel, je weet alles. Je zult wel praten, als straks de heren van het gerecht komen.'
' 't Is zo waar als ik zeg, meneer de brigadier! Harmes was aan het zingen. Opeens was er grote herrie. Maar wie of wat kan ik niet zeggen.
Anders sta ik hier niet gezond.'
'Maak dat de kat wijs. Als er iemand vermoord wordt voor je deur, zou
jij er niks van weten.'
'Op dat moment was de kamer leeg en ik deed het licht uit en de deur
op slot, meneer de brigadier. Ik zeg 's middags aan tafel nog tegen mijn
vrouw, ik zeg: ik maak er geen gebruik van na het politie-uur nog te
tappen. Ik zeg: politie - dan geen druppel drank meer en alleman de
deur uit! Ik zeg: 't kon vanavond nog wel eens 'n wilde boel worden
en daar hebt ge niks aan. Meer schade dan voordeel.'
Hij, die binnen was gekomen en Hannes had uitgedaagd, werd dadelijk gehaald, terwijl nog een hele rij bezoekers ondervraagd werden.
Sommigen hadden builen en schrammen in het gezicht en gewonde
handen. Maar ze wisten allemaal nergens iets van. Ja, zij waren wel in
die herberg geweest, maar hoe laat ze weggegaan waren, dat konden
ze zich niet herinneren. Ze waren stomdronken, 't Kon tien uur geweest zijn, maar 't kon ook later geweest zijn. Van vechten konden zij
ook niets zeggen. Messen of knuppels hadden zij zeker niet gehad. Ruzie was er wel geweest, vloeken en kermen hadden zij ook wel gehoord,
205

en er lagen er een paar op de grond, maar wie geslagen of gestoken
had, dat zouden ze niet mogen zeggen. Het was ook hels donker.
Waar ze die builen en wonden dan opgedaan hadden? Ja, zeker gevallen.
's Middags werden er een drietal gearresteerd, maar twee van hen kwamen na een paar dagen weer terug.
Het was hoogst waarschijnlijk, dat de herbergier niets gezien had.
Het gerechtelijk onderzoek vorderde maar heel langzaam. De opgeroepen getuigen wisten niets. Daar wilden ze ieder uur van de dag een
eed op doen.
'Dan zou het misschien ook ieder uur een valse eed zijn! Weet je wel,
wat het is, een valse eed af te leggen?'
Noch de dreiging met de betekenis en de gevolgen van een meineed,
noch het beroep op plichtsgevoel maakte indruk op hen. Zij bleven
maar volhouden op iedere vraag: ze wisten van niets.
Ze hadden tijd genoeg gehad om met elkander af te spreken. En ze waren al zo vaak in vechtpartijen betrokken geweest, dat zij geleerd hadden zich te verschuilen achter het éne en zelfde antwoord: ik heb
niets gezien.
Als ze zeiden, dat ze wat gezien hadden, dan zouden ze liegen. En ze
waren toch niet gekomen om te liegen, maar om de waarheid te zeggen.
Werden zij gewezen op tegenstrijdigheden met hetgeen ze de brigadier
verklaard hadden, dan klonk het brutaal-vaardig: aan de politie hoefden ze de waarheid niet te zeggen, nu spraken zij de waarheid.
Eindelijk gelukte het de gearresteerde, tegen wie de sterkste vermoedens gerezen waren, tot een halve bekentenis te dwingen. Maar hij had
zich zelf verdedigd.
Een straf van twee en een half jaar werd aangevraagd.
De advocaat van de beklaagde achtte het wettig bewijs niet geleverd.
Alle gegevens waren er om aan te nemen, dat zijn cliënt werkelijk uit
zelfverdediging had gehandeld. Immers, de verslagene stond heel ongunstig bekend, ook bij de rechtbank. Hij was altijd een vechtersbaas
geweest.
Er was een hele geschiedenis aan dit treurspel voorafgegaan, een geschiedenis van een dorpsvrijerij, waardoor de bevolking in twee partijen was verdeeld en maanden lang de gemoederen verhit waren.
En wie droeg daarvan voornamelijk de schuld? De verslagene. Hij hitste de ruzie aan, prikkelde zijn tegenstanders door sarren en schimpen.
Onder de invloed van dronkenschap komt het dan tot handtastelijkheden, die heel dikwijls aflopen met een niet zo heel veel betekenende
verwonding. Hier was helaas een mensenleven te betreuren. Al gedroeg
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de verslagene zich dan ook zo slecht, hem doodslaan had zeker in niemands bedoeling gelegen. Dan was er nog iets, een misbruik, in sommige dorpen ingeroest: dat trakteren bij de opening van een nieuw café.
Daardoor werd er veel meer gedronken dan gewoonlijk. Men moest het
blijven bestaan van zulke misbruiken niet uit het oog verliezen, als men
treurige gevolgen had te beoordelen.
Pleiter deed een beroep op de rechtbank, om dit alles in welwillende
overweging te nemen.
De uitspraak luidde: twee jaren hechtenis met aftrek van het voorarrest.
Omstreeks een jaar later trouwde Driek met een meisje van stand en
fortuin.
Niemand keek er hem over aan, dat het kind van Nel Goemans ook
het zijne was.
Als er nog ooit over gesproken werd, dan waren de dorpelingen het
eens: Goemans was ' 'ne stommerik' geweest.
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Ze waren nog geen half jaar getrouwd, toen het gesukkel al begon.
En sedert die tijd hadden zorgen en kommer hun hele bestaan, hun
huwelijks- en gezinsleven ingesponnen in een omwebbing van draden,
waaruit zij niet meer konden loskomen.
Het was een afmartelende strijd om zich door het weefsel heen te
slaan. Het spon altijd voort. Als een enkel draadje was gebroken, sloot
het venijnige, nooit uitgeputte lot van kwelling en ellende weer de
redding belovende opening af, hunkerend naar de laatste stuiptrekkingen na de langzaam uitgezogen kracht.
Het getob van weinig verdiensten en het jaar op jaar groter wordend
aantal kinderen ketende de ene dag aan de andere tot een lange, met
uiterste inspanning afgestrompelde ballingsweg zonder rustpunten, en
naar het scheen zonder verblijdend, krachtopwekkend einde. Het gedeelte, dat voorbij was, had geen andere herinneringen kunnen nalaten dan van een bange vreugdeloosheid, aanhoudend knagende zorgen
en angsten voor de volgende dag die hun krachten, hun hele menszijn wegvraten. Geen sterktegevende ogenblikken van rust en opademing in het leven van armoede en ontbering, dat zij gedoemd schenen
af te moeten zwoegen tot een even ellendig einde: de vroegtijdige dood
van gebrek, de wegreuteling van het laatste beetje levenskracht in een
armelijk, vuns vertrekje, waarin geen voedsel en verpleging kunnen
binnenkomen, en dan heengedragen te worden naar een graf, dat een
paar buren zo gauw mogelijk dicht gooien, omdat voor plechtigheid
geld vereist wordt tot zelfs bij het eeuwiggeheimzinnige terugkeren
tot de aarde toe.
Zij hadden bij dezelfde boer gediend, hij als knecht en zij als meid.
Hun werkzaamheden brachten hen vaak bij elkander op stal en
schuur. De opbruisende levenskracht van hun ruwe boerennatuur,
die zij niet geleerd hadden te beheersen, dreef een begeerte tot elkaar
in hen op, welke zij niet weerstonden.
Het begon al spoedig met een wild gestoei, waarbij hun borsten hijgden van hartstocht-opwinding en de trekken van hun gezichten zich
verwrongen.
Eerst een uitlokkend plagen over en weer. Zij stond hem in de weg,
moest teruggaan.
'Hé, dat doe ik nieti'
Als ze niet gauw wegging, dan zou hij haar eens even weg komen
gooien.
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Een kort, onderdrukt gelach, terwijl haar ogen hem uitdagend tegenblikten. Dan:
'Dat kunt ge immers niet!'
'Och, arm dingske, met één hand draag ik u weg!'
Een schoof stro, die zij juist in de handen hield, gooide ze hem naar
het hoofd met de kracht van sterke armen, gewoon aan ruw werk.
Dat prikkelde hem en hij greep haar vast in een worsteling. In zijn
omarming wrongen hun lichamen zich tegen elkaar. De weerstand
van haar sterk gebouwd vrouwenlijf bedwelmde hem geheel in een
roes van zinnelijkheid. Haar haren raakten los en bosten wild om haar
hoofd terwijl haar rokken opfladderden om de benen.
Toen rukte zij zich los en liep weg.
Maar datzelfde spelletje herhaalde zich dikwijls. En er gebeurden
dan wel eens dingen, waarin zij door gebrek aan ontwikkeling niets
zagen, maar die hun begeerte met al-groter kracht deden opvlammen.
Geen van beiden dacht er aan, dat het iets onbehoorlijks was. Zo
verminderde al langer hoe meer het hoewel onbewuste, natuurlijke
zich inhouden tussen hen, dat de dadelijke toenadering tussen de
man en de vrouw verhindert, maar dat door de langzame ontwikkeling
hen wellicht juist met zoveel te meer kracht tot elkander dwingt.
In de zomer, in het hooiland, hadden enige lui iets gezien. En onmiddellijk vloog rumoerend het praatje het dorp rond, dat de knecht
en de meid van de Veulenhof met elkaar vrijden. Het drong ineens
door in alle huizen als een stofwolk, waarvoor geen deuren of ramen
dicht genoeg kunnen zijn. Er werd druk over gepraat. Ook werden er
toespelingen gemompeld, die iets moesten verbergen voor jonge oren,
maar toch ruw genoeg waren om door iedereen verstaan te worden.
Eén ding was zeker, het was nog schande, zo onder één dak. Schande
ook voor de boer en de boerin. Dat die zulke dingen maar allemaal
toelieten.
De boerin was woedend, toen zij hoorde, dat er zo over haar geschandaald werd. Zij had nooit iets gemerkt, wist van niets af, en nu
moest zij zó over de tong. Het verbitterde haar juist, dat de knecht
en de meid hun vrijerij zo goed voor haar verborgen hadden kunnen
houden. Dat ze daar nu niks van gezien had! Het was dan toch te gek.
Zij viel uit in een stroom van scheldwoorden en verwijten tegen de
meid. Die even kwaad tegen haar inkeef, dat op haar niks te zeggen
viel. Het gaf een heftig geruzie. En het eind was, dat de meid over
zes weken zou moeten vertrekken.
Maar toen de eerste woede wat aftrok, kwam de boerenberekeningszucht weer boven.
Het was toch een goeie meid, die werken kon voor twee. En de knecht
had de huur ook opgezegd, als Dien weg moest. Dat trof heel slecht.
Vooral tegen de oogst was het erg. Zonder knecht en zonder meid.
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Hoe kregen ze nog nieuw volk? En Toon wa2 een bekwame knecht,
dat moe2t gezegd worden. Zij hadden gemeend, dat het zo goed uitgevallen wa2 met de 'hooien' en nou moe2t dit er tU22en komen. Het
wa2 wat te zeggen. Boeren, die niet met eigen volk konden werken,
hadden toch wat leed te door2taan.
De boer en zijn vrouw braken zich het hoofd met overleggen.
En Toon en Dien kwamen er nu openlijk voor uit, dat zij met elkaar
vrijden, de dorp2praatje2 tartend door hun houding van nergen2 iet2om-geven.
Van vrijen wa2 voor die tijd nooit ge2proken. Maar de plot2eling opgelawaaide herrie in het hele dorp en op de boerderij bracht de ommekeer tu22en hen, dat het nu 'gemeend' wa2. Geen van de twee bezat
iet2. Hij wa2 blij, dat ie met zijn huur toekwam, en wat Dien had
overgehouden, bracht ze aan haar ouder2. Dat wa2 zo het gebruik.
Van haar elfde jaar af had zij voorgoed gediend. Op haar tiende jaar
had ze '2 zomer2 al bij een boer gewoond om op de koeien te pa22en,
maar wa2 toen nog één winter thui2 gewee2t, omdat ze naar de catechismu2le2 moe2t voor haar eer2te Communie. In die zomer had zij
een rijk2daalder verdiend en een paar nieuwe klompen. Vader had het
geld opgebeurd. Zij had plezier gekregen in het wilde ravotten buiten,
in de weiden, met andere jongen2 en mei2je2, die ook de koeien hoedden. '2 Winter2 verveelde ze zich, had ook op 2chool geen aard meer,
wa2 er onhandelbaar en ruw, in 2pelen en 2preken. Graag ging ze weer
in dien2t. Leerde hard werken en hoorde in haar jongemei2Je2-jaren,
kinderjaren nog, op de ruw2te manier praten over de voortteling van
koeien en varken2, hielp zelf2 reeds; mee bij alle2, wat van die aard op
stal voorkwam. Zij wa2 2terk gebouwd en werd gauw een gewilde
boerenmeid. Het ko2tte haar geen moeite een dien2t te krijgen en zij
kreeg altijd de hoog2te huur. Maar dat veranderde niet, dat zij van
haar loon afgaf aan haar vader, wat zij overhield. Zo had zij zelf nooit
enig ander bezit gehad dan de kleren om haar lijf.
Alle meiden en knecht2 verkeerden in hetzelfde geval, behalve dat vele
van de laat2ten weinig meer thui2 brachten, zo gauw ak ze de leeftijd
van een jaar of achttien bereikt hadden en dan het groot2te deel van
de huur gingen be2teden aan drank.
Het was ook het gewone troost-gezegde onder de arbeider2kla22e: 'als
de kinderen maar aan het verdienen komen, dan zijn we er door!'
Die hoop op redding tenmin2te uit het hard2te zwoegleven ging als
een erfenis over van geslacht op ge2lacht.
De kinderen trouwden in armoede en sleurden in armoede hun bestaan
voort, hunkerend uitziende naar de tijd, dat hun kinderen weer aan
net verdienen kwamen en zij er daarmee 'door' zouden zijn. Die leeftijd van verdienen brak vroeg aan voor deze wezens, soms al vóór hun
tiende jaar. Dat was het voordeel voor de arbeidersbevolking, verbon213

den aan het bezit van kinderen. Als het een beetje wou meevallen,
kwamen de ouders er met hen 'bovenop.' Ook van geslacht op geslacht had het gebrek zozeer hun ziel vergrofd, dat zij het exploiteren van hun jonge kinderen in het minst niet treurig vonden. Zonder
medelijden zetten zij de zwakke, slecht gevoede schepseltjes aan het
werk of stuurden hen de boer op. Het sprak vanzelf, dat het zo moest.
Wat, zij hadden het niet beter gekend. Zij hadden van jongs af moeten werken, hun kinderen moesten dat ook maar. Waar hadden zij die
anders voor? En dat naar de school lopen was allemaal maar niks gedaan, daar leerden ze niks. Met die kunsten van de school konden zij
niks doen. Zij hadden geen lezen en schrijven geleerd en wat zouden
ze er ook mee aangevangen hebben? De schop en de riek, de dorsvlegel en de zeis aanpakken, dat was leren, naar de school gaan alleen
maar grootsigheid, waardoor de kinderen bedorven werden, opgroeiden
tot niksnutters, deugnieten. Hoe groter geest, hoe groter beest, zo was
hun altijd voorgehouden. Dat leren in de school was ingevoerd door
mensen, die zelf slecht waren en de andere mensen ook wilden bederven en de godsdienst uitroeien. En die scholen en al de meesters waren
landopvreters, waarvoor maar opgebracht moest worden. Lui, die de
krant kregen, hadden dat dikwijls genoeg verteld en de leden van de
raad ook. Al die scholen moesten tot de grond toe afbranden en de
meesters opgehangen worden. Dan zou het veel beter gaan, veel meer
geld onder de mensen komen en niet half zoveel slechtigheid. Naar de
catechismusles, ja, dat moest, dat sprak vanzelf, anders liet de pastoor
de kinderen de Communie niet doen. En als christelijk mens moest
men toch voor 'z'n dingen' zorgen. Voor de rest maar aan het werk,
leren was goed voor grote lui. Er moest gegeten worden en brood gaven de meesters in school niet.
Stierf er een kind, dat al wat thuis bracht, dan uitte de droefheid van
de ouders zich in de klacht, dat ze er nu al net wat aan hadden. En
de buurt meewarigde: het is toch jammer, zo goed aan het verdienen!
Het is een slag!
Het aangaan van een huwelijk was dan ook onder de arbeiders geen
zaak, waarover zij lang overlegden. Vooraan in de twintig trouwden er
al velen.
2

De boerin meende, dat Toon en Dien niet beter konden doen dan maar
zo gauw als het ging naar de pastoor te gaan. Dan was immers al het
geklets ineens uit. Toon zou 's nachts wel zo lang ergens anders kunnen slapen, want bruidegom en bruid onder één dak, dat kon niet,
dat zou 'grote schande' zijn.
Een klein huisje was er wel te vinden. Veel hadden ze niet nodig.
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want ze waren immers allebei de hele dag op de boerderij. Daar verdienden ze daggeld en de kost. Als ze thuis kwamen, gingen ze naar
bed, en als ze opstonden weer aan het werk.
Er werd niet lang geprakkezeerd. Toon en Dien vonden ook, dat 't zo
't beste zou zijn. En dan ook maar hoe gauwer hoe beter.
Zeker, deden de lui met dubbelzinnig gelach, ze waren nou toch al zo
ver, dat ze het ook allemaal weten wilden. Zoveel te eer zouden ze
weer in de rust zijn.
Toen het bekend werd, was het hele dorp tevreden. Het gepraat keerde
zich van de Veulenhof en 'de hooien' af en wierp zich op iets anders,
dat onder de hand weer was voorgevallen en genot-brengende afwisseling bracht in het sleurleven.
De werkzaamheden op de boerderij gingen met een kleine stoornis
van een paar dagen gewoon door. De boer en de boerin waren uit de
nood en glansden van plezier, dat alles zo goed was afgelopen zonder
schade voor hén. Zij waren ten opzichte van de bruiloft dan ook heel
gul. Stoelen en tafels, potten en pannen, alles kon op de boerderij voor het feest geleend worden. De boerin bracht ook nog allerlei
mee ten geschenke, als een krentemik, wat koffie, suiker en een grote
kan vol melk. En een groot kruisbeeld in een glazen stolp deed ze de
jonggehuwden cadeau. Alle gasten bewonderden 'de schone Lievenheer' uren lang, keken er naar en prezen opnieuw, dat het toch 'een
schone Lievenheer' was en keken andermaal en knikten gewichtigdoend met het hoofd: 'Ja, het was toch prachtig, zo'n schone Lievenheer onder een stolp.' Dien was er ook heel blij mee, en de boerin zat
breed op haar stoel, pronkerig van trots.
Dat zij bij Toon en Dien op de bruiloft kwam, vonden allen 'schoon
gedaan' van haar.
Het grote glas jenever met klontjes ging rond, en allen slurpten er
eens van, nadat Toon en Dien eerst een teugje genomen hadden. En zodra het leeg was, werd het opnieuw gevuld en andermaal rond gegeven. Er werd koffie gedronken. Grote koperen kannen vol werden aangebracht, en als ze half leeg waren, goten de buurvrouwen, die voor
de 'kook' moesten zorgen, er maar weer heet water bij. Grote stapels
ronde sneden effen mik en krenteiunik waren in een ogenblik verdwenen.
Terwijl de gasten blazend en zuchtend uitrustten van de inspanning
zeiden twee meisjes een gedicht op. 'Heilwens op de echtvereniging
van Antonius Hubertus Peeters en Huberdina Jakobs'. Met datum en
jaartal.
Een der meisjes hield het bont-bebloemde papier in de hand. Met hoge
kleur begonnen ze, nauw-verstaanbaar, de woorden rad uitstotend en
ze halfinslikkend, terwijl nu de een, dan de ander achter was. Langzamerhand trok de verlegenheid echter wat af, en de eerst neergesla215

gen ogen gingen star blikken naar de bruid. Toen keken de gasten ook
allemaal naar de bruid, die vuurrood werd onder dat aangapen, en
aan haar kleren begon te frommelen. De beide meisjes stonden houterig en stijf het gedicht op te dreunen. Eenmaal vlot aan de gang,
maakten zij echter ook nu en dan een hoekige duw met de arm in
de richting van de bruid, en met open monden en verbaasde blikken
zagen de andere vrouwen het aan. Het ene couplet ratelde het andere
na, en toen op schreeuwerige toon heel veel volgde van 's Hemels zegen en een talrijk kroost, toen waren de meisjes aan het met spanning
verwachte, schoonste gedeelte gekomen. De vrouwen deden vroom
met dweperige blikken en wat gebogen hoofd. Bij dat 'talrijk kroost'
keken de al half aangeschoten jongelui die de bruiloft meevierden,
naar Toon en knipten een oogje naar hem, zeggend met de uitdrukking
van hun gelaat, dat hij daar zeker wel voor zorgen zou.
Toen het uit was, vond iedereen het toch, schoon, beestig schoon.
Dien moest het maar laten inlijsten. Ze keek er eens op en maakte
daarbij een heel dom gezicht, omdat ze niet lezen kon. Maar die krans
van bonte bloemen om het gedicht heen was ook schoon.
Het glas jenever met klontjes ging weer van mond tot mond.
Eindelijk trok de hele troep de herbergen af, bruidegom en bruid voorop, tot etenstijd, en daarna opnieuw, tot de avond. Er werd veel gedronken en hoe langer hoe wilder gedanst en gehost en druk gevrijd.
Vooral tegen de avond ging het dol toe, toen allen verhit waren door
de roes van drank en zinnelijkheid. In een klein café stonden allen,
schreeuwend en brallend, woest te springen. Een paar struikelde en
anderen vielen er overheen. Het was een hoop rokken en spartelende
benen, waaruit gegil en onderdrukt gelach optrilden.
De volgende dag kwamen de getrouwde lui uit de buurt na de middag
op koffievisite. Er werden allerlei ruwe toespelingen gemaakt op de
eerste nacht. Nadat eenmaal het gesprek daarop was gekomen, kwam
er aan de platte geestigheid geen eind meer. De een trachtte de ander
te overtreffen. En toen Toon vertelde, dat zij 's nachts door het bed
waren gevallen, omdat men uit de grap alle onderleggers op een paar
na stilletjes uit het ledikant had genomen, hingen alle lijven te schudden op de stoelen. De vrouwen met de kop achterover. Sommigen
lachten met volle mond, zodat de brokken in de keel schoten, en door
het hoesten de nat-bekauwde kruimels over de koffietafel spatten en
de tegen-overzittenden in het gezicht.
Dan begormen de geestigheden opnieuw. De een wist een geval, dat
er peper gestrooid was in het bed van pasgetrouwden, de ander, dat
er turven geduwd waren onder het laken, een derde weer wat anders.
Ze hadden allemaal veel plezier.
En daags daarna gingen Toon en Dien als man en vrouw naar de
Veulenhof.
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't Was niet alleen onder de arbeiders zo, maar ook onder de boeren,
dat het trouwen de mensen ineens heel veranderde. Het maakte van
nauwelijks twintig-jarigen oude, wijsdoende lui. Er zou door iedereen
schande over geroepen zijn, als zij bijvoorbeeld in het publiek hartelijk tegenover elkaar waren, en men zou het flauw, kalerig genoemd
hebben, als zij nog met elkaar schertsten. Zij moesten dadelijk met
heel gewichtige gezichten en een zorg-houdmg meepraten over het
werk, en zuchtend klagen, dat het toch een miserie is in het leven.
Deden ze dat niet, dan was 'er ook niks aan hen'. Het gebruik verlangde, dat man en vrouw zich dadelijk oudachtig gingen kleden en aan
hun uiterlijk geen zorg meer besteedden. De vrouwen zagen er dan
ook spoedig verslonsd, verwaarloosd uit. Wilde er een zich nog wat
opknappen, dan liep het hele dorp erover samen. 'Dat zou ook wel
pas geven voor een getrouwde vrouw, zich op te doen als een jong
meisje. Foei, men zou er slechte gedachten van krijgen, 't Was nog
schande! En nog eens geen doek om, zo maar in een jak en blootshoofds . . . het was toch te grof!'
Elkaar groeten, als een van de twee uitging, kwam na het trouwen
met meer voor. Hoogstens een 'ik ga, hoor'' toegeschreeuwd naar de
stal of een andere plaats, en uit de verte beantwoord met een 'ja'-geroep, of 'ga maar!' Tot welke woeste hartstochtuitmgen de begeerte
hen vóór 't trouwen ook dreef, zelfs zonder dat ze met elkaar vrijden,
na het huwelijk gaven ze elkander nog geen zoen meer.
Geen boerenmeid ging van een kermis, een bruiloft, een danspartij,
een buurtavond, of welke samenkomst ook, naar huis, of 'ze moest
wat gehad hebben'. De meeste meiden hadden dan telkens een andere
jongen. Zelfs die een vaste vrijer hadden, zagen daar niets in.
't Gebeurde vaak, dat op zondagavonden, in een roes van veel bier,
zo'n vnjer beschimpt werd met tergende toespelingen.
En dan volgde er in de regel een hevige vechtpartij, waarbij de twistenden elkander met zware knuppels, messen of bierglazen te lijf gingen, en in briesende woede er op los kerfden en sloegen, zo, dat het
niet zelden met een moord eindigde. Maar de meid werd er door niemand over aangekeken, 't Was alleen dat schimpen, tengevolge waarvan de lichamen zich op elkander wierpen, nadat de drank de dierwreedheid en de zucht naar verwonden in hen had wakker gemaakt
en opgezweept tot een monster-kracht.
't Was ook niets ongewoons, als een meid, die 'moest trouwen', bij
de ondervraging door haar ouders naar de vader van haar kind, vier,
vijf verschillende namen noemde.
Maar eenmaal gehuwd, leek het wel, alsof man en vrouw leefden als
vreemden bij elkaar, behalve dat het ene kind pas enkele weken was
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geboren, of een volgend werd weer 'verwacht'. Op een vraag werd
nauwelijks antwoord gegeven, en van de morgen tot de avond vlogen
er snauwen over en weer. Zonder dat dit een van beiden pijn deed.
Dat bracht de trouw mee.
Alleen heftig geruzie met de ruwste scheldwoorden en uitgekrijste
verwijten, waarin de hele buurt gewoonlijk betrokken werd, of mishandeling, gaven aanleiding tot het oordeel, dat het 'daar in huis niet
goed ging'. Dan huilde de vrouw wel eens naar haar familie toe, waar
ze zich eens uitkeef en haar nood klaagde; maar niemand wilde d'r
zich mee bemoeien; wat man en vrouw met elkaar hadden, dat moesten ze ook maar met elkaar uitmaken; daar kon men zich niet tussen
steken. Niemand wilde er iets mee te maken hebben, en zichzelf wantrouwend, lette iedereen angstvallig op zijn woorden om toch 'maar
niet te veel te zeggen'. Na een 'goeie koffie', waarbij over de nieuwtjes
gepraat werd en het geklaag overging in ijverige kwaadsprekerij, ging
de vrouw dan weer naar huis.
Als een broer van haar de man in een café ontmoette, kwam er wel
eens ruzie over.
'Smeerlap! Mijn zuster slaan, dat kunt ge, nondeju! Maar sla mij eens!
Hier, sla mij eens, sla mij eens! Kom eens op; verrekkeling: Ik stamp
u kapot!'
Maar dan was het voor de vrouw het ergst, die moest daarvoor boeten,
als 'r man bedronken en woedend thuis kwam. En in de regel koos
zij dan ook partij voor haar man tegen haar broer. Die kreeg dan de
schuld in de felste verwijtingen, dat zij een leven had als 'n hond.
Dat man en vrouw van elkander afgingen, gebeurde hoogst zelden.
Men zat nu eenmaal in de miserie en men moest nu maar aantobben.
Het was overal wat. Ieder huisje had zijn kruisje.
Toon en Dien waren nu uren lang alleen bij elkaar op schuur of
stal. Ieder deed zijn werk, en er werd nauwelijks een woord tussen
hen beiden gewisseld. Dikwijls moesten zij samen ver van de boerderij
af naar een akker. Ieder droeg zijn eigen gereedschap, en die het eerst
klaar was ging maar vast op weg, zonder op de ander te wachten.
Ook wanneer ze samen weggingen, liepen zij in de regel niet naast
elkaar. Toon voorop en Dien een paar passen achter hem aan, sjokten
zij met stijve benen zwijgend voort. Al moesten zij een half uur ver,
het gebeurde zelden, dat iemand iets te vertellen had.
Na het avondeten moest Dien nog helpen met 'schotels wassen'. Had
Toon niets meer te doen, dan bleef hij wat zitten praten, achteroverhangend met de stoel tegen de muur en de klompen op de sport, zodat
de knieën wijd van elkander schuinweg omhoog staken. Hij rookte
zijn pijp en spuwde nu en dan op de vloer, om zich heen, zonder te
kijken waar het uitgespoten speeksel kletsend neervlekte.
218

Al2 Dien 'gedaan had', deed ze haar 2tuk vettig-vuile grove werkbaal af en 2noerde haar blauwlinnen 2chort om haar heupen.
'Zeg, vrouw, zullen we een2 gaan 2lapen?'
En ze gingen hun eigen woning opzoeken.
't Ging goed zo.
Ze waren op de Veulenhof in de ko2t en verdienden beiden hun daggeld.
Daarmee konden ze het beetje hui2raad betalen, dat ze voor hun trouwen hadden gekocht. Dat wa2 niet veel. Een ledikant hadden ze niet
hoeven aan te 2chaffen. Er wa2 een bedkoet2, ineenge2lagen van ruwe
ongeverfde planken, in hun opkamertje boven de kelder, dat voor
2laapvertrek diende. Die wa2 gevuld met 2tro en daaroverheen wat
beddegoed. Gebloemde gordijnen plooiden er voor. De vorige bewonen; hadden die zo gevonden en ze bij hun vertrek ook weer laten
hangen. Dat viel mee, ze waren wel oud, maar toch nog goed. Op
een paar oud-gekochte 2toelen gooiden ze '2 avond2 hun kleren, en
het zondag2goed hing aan 2pijker2 tegen de muur.
In de keuken 2tond een oude kachel, die ze goedkoop hadden gekregen, omdat ze gebar2ten wa2.
Ze2 nieuwe 2toelen met biezen matten hadden zij zelf laten maken, 2amen voor een beetje over de ze2 gulden.
Toon had een oude tafel van zijn huis; gekregen en Dien een klein
ka2tje van eikehout met twee laden. Dat wa2 'n 2choon meubebtuk.
Omdat ze dat allemaal zeiden, wa2 Dien er trot2 op.
Aan de muur hing achter de kachel wat keukengereed2chap, en op
de schoor2teen wa2 enig bordengerei gezet. Op het ka2tje pronkte het
kruisbeeld in de glazen 2tolp, en aan beide kanten daarvan had Dien
schoteltjes met kopjes, suikerpotje en melkkannetje geplaatst. Boven
het kastje, bijna aan de zolder, bloemde de 'Heilwens' bont op tegen
de blauwig-witte muur.
Eens in de week, '2 zondagmorgen2, veegde zij de vloer en be2trooide
die daarna dik met wit zand.
Het zag er 2choon uit. 't Wa2 er 'heel pront'. Iedereen mocht er
komen.
AI2 het gekochte een2 allemaal betaald wa2, zouden ze weer wat
nieuw2 aanschaffen. Op een verkoop konden ze wel een kast krijgen.
AI2 na een 2terfgeval op een boerderij de kinderen 'uit elkaar gingen en
eer2t deelden'.
4
Zo leefden Toon en Dien voort. Het harde, ruwe boerenwerk op 2tal
en akker verrichtten zij met een aangeboren hart2tocht. Dat hun arbeid voor een ander wa2, verminderde de ijver niet, die als een woede
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hun krachten opzweepte, naarmate de tijd drukker of het werk zwaarder was. Zij dachten daar zelfs niet over. Vonden dat heel gewoon.
Niemand nam immer2 werkvolk in dienst om het te laten leeglopen?
's Zondags ging Toon een glas bier drinken. Dat kwam een werkende
mens toe. Vóór zijn trouwen had ie 'm nog al eens geraakt, maar nu
legde hij het bedaarder aan. Zocht meer het gezekchap van oudere
lui en praatte wij2 met hen over het weer, het vee, de 2tand van de
gewassen en de vooruitzichten van het seizoen. Daar bleven ze een
hele avond over aan de gang. Heel gewichtig nieuws was het, als een
boer een nieuw paard had gekocht. Alle deugden en gebreken werden
van het dier opge2omd. 't Was een fier paard. Ja, een fier paard was
het. En de derde verzekerde met een beve2tigend hoofdknikken, dat
het een fier paard was. Maar een uit het gezelschap trok bedenkelijk
de schouder wat op, helde de kop iets over en kneep z'n linkeroog
dicht: dat het paard zo optrapte, kijk, dat stond hem niks aan. 't Zou
wel geen kwaad kunnen, maar het stond hem toch niks aan. Nee, het
stond hem niet aan, als hij het zeggen moest. Hij lette daar altijd op.
Aanstaan deed het hem niet.
Dan roezemoesden de stemmen door elkaar, dat het helemaal niet
hinderde en dat het toch beter was van n i e t . . .
Ru2tig gleden de dagen voorbij. De kale velden vlakten weer wijduitge2trekt om het dorpje heen, al2 ieder jaar. Hier en daar grij2de dorrend aardappelloof op en plekten knollen- en spurrieakkers groen af
tegen de vaalgele stoppelen van het afgemaaide koren.
De herfst nevelde langzaam aan.
Nu was het de tijd om turf naar huis te halen voor de winter.
Een gedeelte van de Peel behoorde aan de gemeente, waarvan Toon
en Dien inwoners waren.
Enige jaren geleden had de Raad besloten de helft van het gemeenteveen te verdelen onder de ingezetenen. De beste stukken waren toegewezen aan de leden zelf en hun familie. Dat waren de notabele burgerij en de rijke boeren. Wel was daarover enige dagen veel gemopperd.
Maar de raadsleden trokken er zich niets van aan, en de ontevredenen,
bang, dat het openlijk spreken hun schade zou kunnen doen, zwegen
weer spoedig. Waren zij niet machteloos tegenover het 'grote' volk?
In zulke zaken wantrouwden buren, zelfs familieleden elkander. Men
zou de uitingen van misnoegdheid kunnen overbrengen. De vrees hulde allen in een geslotenheid, die de bestuurders van de gemeente jui2t
uitnemend te stade kwam om voor hun eigen belangen te zorgen. De
enkele overmoedige, die zijn misnoegdheid nog niet dadelijk kon verkroppen, voelde zijn scheldwoorden op de raad afgestuit tegen een
muur van strakke, raadselachtige zwijging. Hij wi2t niet, of hij instemming vond of tegenkanting, en ver2tomde eveneens in een berus220

fing van onmacht. Wantrouwen hing over de houding en lag er in
de blikken van zijn toehoorders. De mensen waren immers allemaal zo
vals. Ieder zorgde maar voor zich. Men moest zo voorzichtig zijn.
Toon had voor zich zelf geen turfveld. De raad had alleen een stuk
toegewezen aan de families, die in de gemeente gevestigd waren op
het ogenblik van verdeling. Volgens het gebruik regelden uitgetrouwde kinderen het met hun ouders, hoeveel turf zij zouden krijgen,
's Nachts ging Toon met de kar naar de Peel en was 's morgens
tegen een uur of zeven met de eerste vracht op de boerderij. De Veulenhof stapelde altijd een grote voorraad turf op.
Op een heiligdag kon hij paard en kar krijgen om voor zich zelf turf
te halen. Daarvoor moest hij dan twee dagen werken zonder loon.
Voor niets kon de boer dat niet doen. 't Paard moest toch vreten.
Toon en Dien keken met voldaanheid-s tralende blikken naar hun
schuurtje vol harde, zwarte turf. Met een gevoel van genot hadden
zij samen de brandstof weggeruimd. Mand voor mand droegen zij
onder dak, en bij het ingooien lieten zij hun handen strelend glijden
over de kluiten, 't Was een schat, een rijkdom. De kost voor het eten,
daggeld, genoeg te stoken, zonder zorg konden zij de lange winter ingaan. Zij gevoelden zich gelukkig.
Toon knipoogde:
" t Zal hier tussen man en vrouw toch niet vriezen. Dien!' Dien
lachte:
'Nee, we zullen dicht genoeg bij elkaar kruipen'.

5
Toen moest de mest over het land gebracht worden voor het winterkoren.
De stal van de Veulenhof zat vol. Week op week was de mest onder
de koeien, uit de paardenstal en de varkenshokken uitgehaald en over
de gehele stal gelijkmatig uitgespreid en vast aangetrapt.
Toon en Dien stonden achter de kar. Onder het gewicht van de zwaarneerduwende klomp gleden de spitse tanden van hun riek in de taaie
massa van de vast op elkaar gezonken lagen half verteerd stro en
vuil. Dan bogen zij de stelen wat achterover. En na eerst in de handen
gespuwd te hebben, begonnen zij te wringen en te trekken om de
hoop, die voor de riek zat, los te krijgen. Het hele lichaam was daarbij
in beweging. Het bovenlijf kromde zich om meer kracht te kunnen
ontwikkelen, het ene been schoorde achteruit, terwijl de steel hefboomde op de vooruitgebogen knie van het andere.
Langzaam ging de afgestoken hoeveelheid mee en werd op de kar
geworpen.
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Broeierig warme mestlucht dampte blauwig op uit de onderste lagen
en walmde de scherpe krachtgeur rond.
'Goeie vette,' snoof de boer tevreden.
Zwijgend werkten zij voort. Terwijl de ene kar weggebracht werd,
moest de andere geladen worden.
Al jaren had Dien dezelfde arbeid mee verricht, en zij had voor de
sterkste manskerel nooit hoeven onder te doen.
Zij wist niet, wat het was, maar nu voelde zij al gauw een zware
vermoeidheid door al haar leden lomen. Toch hield ze vol, zonder
wat te zeggen. Soms keek ze naar Toon, of die haar zwaar beweeg niet
zag. 't Deed haar goed, als ze eens een ogenblikje rechtop ging staan.
Een weeë flauwte deed haar maag ineenkrimpen. Ze dacht, dat ze zou
moeten overgeven van de mestreuk. En anders had die haar nooit
gehinderd. Ondanks het gezwoeg voelde zij, dat een kou haar lijf overhuiverde. Haar gezicht leek haar een stuk ijs, terwijl toch 't zweet
op haar voorhoofd druppelde.
Toch wrong en trok zij de riek in de mestmassa, maar plotseling begon haar borst kramperig te schokken. Zij hijgde naar lucht onder
het stikkingsgevoel, dat haar keel vast omklemde, terwijl de tranen
haar in de ogen persten. En met veel moeite en pijnlijk verwrongen
gelaatstrekken gaf ze een beetje waterige vloeistof over.
Nog nahijgend, met hoge wenerige stem heeste ze uit: 'Ik . . . ben . . .
niks goed . . . '
Toon had haar verschrilct vastgegrepen, ziende, dat ze dreigde te vallen.
'Wat is er toch? Bent ge ziek? Waar hebt ge pijn?'
Hij bracht haar buiten en ging toen met haar in de keuken. Daar
dronk zij wat water, en na een ogenblik gerust te hebben, werd het
beter. Maar zij voelde zich toch niet sterk genoeg om weer aan het
mestladen te gaan.
De boerin verzekerde, dat het helemaal niets te betekenen had. Dat
kwam bij jonge vrouwen wel meer voor, vooral de eerste keer. 't Zou
van zelf wel weer overgaan.
Dien bleef zich echter de gehele dag mat, lusteloos gevoelen. Met
lome benen slofte ze, zakkerig-hangend, door het huis. De boerin
trachtte haar al eens wat aan te wakkeren. D r zat geen fut in haar,
zei ze. Maar het hielp niets. Het was dadelijk middag, dan maar eens
goed gegeten. 'Wat, zo'n jong wijf!' deed de boerin.
De tafel was gedekt en allen zaten er rondom. Het manvolk was zó
van de stal gekomen. Hun kleren en hun klompen, die omplakt zaten
van vuil, brachten de broeierige mestgeur mee in de keuken. Een walging steeg Dien naar de keel en verdreef ineens haar trek. En toen de
grote schotel met savoye-moes en aardappelen — tot één massa gekookt met stukken kwebbelig spek er in — dampend op tafel kwam,
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was het haar, of ook de spijs dezelfde stallucht afwalmde. En ze
moest zich haasten van tafel af te komen. De anderen lachten er
eens om, de boer maakte een toespeling, dat het vanzelf wel zou overgaan, en men haastte zich met het middagmaal. Want er zou nu nog
zoveel te harder gewerkt moeten worden, als Dien niet meer kon meehelpen die dag.
De ene tijd voelde ze zich heel gezond en sterk, dan weer volgden
er dagen, dat ze te ziek was om uit haar ogen te kijken. Op een morgen kwam ze op de boerderij met een rode zakdoek om het gezicht
geknoopt en die met een vuist tegen de wang opgeduwd. Er werd
gespot: ha, jonge tandjes! Maar Dien wi2t niet, waar ze blijven zou
van de kie2pijn. En het werd aldoor erger. De een raadde, ze moe2t
de wang zo kort mogelijk bij de hete kachel houden. Ze deed het,
en liet zich de huid bijna 2chroeien van de gloed, maar vond geen
verlichting. De ander wist, dat een slok jenever aan de tanden houden
zeker hielp, altijd. Het ene middel na 't andere werd vergeefs beproefd.
Dien huilde van de pijn, en het eind was, dat ze misselijk werd door
het opvolgen van al de goede raad. Zij kon zich nauwelijks meer
rechtop houden en ging naar haar eigen huis, te bed.
De boer en zijn vrouw zetten effen gezichten. Zeurden, dat het toch
lastig was. Wat moesten ze nou aanvangen? Hulp krijgen ging moeilijk, nou in de drukke tijd van het najaar. Ze zaten er lelijk mee vast.
De kwaadheid bitste wel in Toon op bij het aanhoren van dat gemopper. Graag zou hij hun toege2nauwd hebben, dat een ziek mens
toch niet werken kan. Dat de boerin maar eens wat mee aanpakte, zo
druk was het niet meer. En ze zou er ook geen blaren van krijgen.
Maar in zwijgende mokking deed hij zijn werk. Vervelend, dat Dien
zo 2lecht kon. 't Wa2 ook ieder ogenblik te doen.
Half november begon het plotseling hard te vriezen,
't Was in 't najaar aanhoudend zacht weer geweest. De zomer had
weinig mooie dagen gebracht. Toch wa2 de oog2t heel goed uitgevallen en de herfst was 'vlot',
't Zou er anders ook lelijk uitgezien hebben.
t Zat de boeren in het bloed, zij konden nooit ronduit erkennen, dat
zij een goed jaar hadden gehad. Zij spraken altijd met voorbehoud.
Na die vele mooie najaarsdagen kwam die strenge vorst hen opeens
overvallen. Hele velden stonden nog vol met knollen en wortelen,
't Was een algemeen geklaag. Ook op de Veulenhof werd de hele
dag niets anders besproken. De boer en de boerin liepen met lange
gezichten. Alles zou nu wel bederven. Als het zó door bleef gaan, dan
zou het een armoede worden voor het vee. Nou al beginnen met rogkopen voor de koeien, dat kon geen enkele boer volhouden. Men zou
eens zien, wat er van kwam, overal de helft van het vee verkopen op
z n minst. Voor niks zou het weg moeten. En als de winter om was.
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zou men 't weer duur moeten inkopen. Het zouden bittersiechte tijden
worden, dat was zeker.
Maar na een dag of vier sloeg het weer om. Ja zó kon het ook niet
blijven doorgaan, strenge heren duren niet lang, wijsgeerden de lui
toen. En nog nooit was het gehoord, dat men droog de winter was ingegaan, nooit, niemand zou zo'n jaar kunnen noemen.
Een sterke westenwind guurde aan en vlaagde een fijn ijzige regen
over de akkers, die de grond slijkerig maakte.
De haast om nu op het veld staande gewassen binnen te krijgen, onrustigde om op de boerderijen en zweepte allen aan tot voortmaken,
zo, dat er aan geen gunstig weer werd gedacht.
Alle 'booien' van de Veulenhof moesten gaan plukken. Op haar
knieën kroop Dien over de koude, papperige aarde. De wind gierde
over haar heen, en dreef haar de regen in het gezicht en door de
kleren, dat haar hele lijf ervan doorkilde. Allen klaagden even hard,
en ieder ogenblik stond er een zijn handen kruiselings over elkaar tegen de schouders te slaan om er wat warmte in te krijgen.
De aanschemerende avond werd met een zucht van bevrijding begroet. Voor deze dag tenminste gedaan. Morgen zou het misschien
beter zijn.
Bibberig kwam Dien aan het avondeten. Door de warmte in de keuken kroop de ene huivering na de andere haar over de rug. Zij hurkte
ineen tot een hoopje bij het vuur, het hoofd diepingetroklten tussen
de schouders en de armen vast over elkaar geslagen over de borst.
De rode gloed schijnselde tegen haar gezicht, en een blauwige damp
steeg op van haar klamme haren en haar doortrokken-natte kleren,
's Nachts werd ze ziek wakker. Snijdende pijnen doorpriemden haar
lijf en de koorts bonsde in haar slapen. Toon wist geen raad. Stalperde
in zijn hemd naar de keuken om de kachel aan te maken, en liep bevend van kou; dié opkroop langs zijn benen, van de ene plaats naar
de andere, gehaast, niet in staat iets geregeld te doen en niets kunnende
vinden. Hij zou een kopje sterke koffie zetten, liep met de molen in
de hand nog naar Dien, omdat zij zo kreunde, en vergat de waterketel
op de kachel te plaatsen. In een ogenblik hingen keuken en slaapkamer vol rook. Heel vroeg in de morgen haalde hij een buurvrouw om
hulp. Die bracht wat lijnmeel mee om te pappen. Toen ging hij naar
de boerderij om te zeggen, hoe het stond, en dat hij die dag ook niet
zou kunnen komen. Als om haar wegblijven te verontschuldigen,
herhaalde hij maar telkens, dat het toch zo erg was met Dien, ze had
verschrikkelijke pijn, ze wist er geen blijven van. Met pappen mocht
het zich misschien wat verzetten. Ja, 't had 'r dan toch hard aangepakt, hard.
Hoe zouden ze nu geplukt krijgen? 't Kon iedere dag weer beginnen
te vriezen. Wat een schade! Die gedachten alleen woelden de boer en
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de boerin door de kop. En de kwaadheid over dat vastzitten met het
werkvolk overstrakte hun gezicht met hardheid.
Ja, ze zouden dan maar moeten zien, hoe het ging.
Kortaffend klonk het hem tegen.
En onder 't naar huis terug gaan gemelijkte het in hem op, dat ze
nog meer om een knol gaven dan om een mens. Die beesten, woedde
het in zijn gedenk. Nog geen woordje had ze over Dien 'r ziekte gesproken. Nou, hij ging niet, ze moesten dan maar zien, hoe ze de
knollen uitkregen.
Naderhand echter werd het gepraat van de boerin tegen Dien vol van
vriendelijkheid en bezorgd-doen. Dien moest zich maar goed inachtnemen, met dat koud weer liever een dag thuis blijven. Het werk ging
toch niet meer zoals vroeger en ze zou zich maar bederven.
Toen hoorde Toon op een zondagavond in een herberg, dat er op de
Veulenhof een nieuwe meid gehuurd was. Hij wist er niets van, over
een dag of wat zou ze in haar nieuwe dienst komen.
Vroeger dan anders ging hij naar huis. Het nieuws was hem te zwaar
om het lang alleen te dragen. Dien voelde er zich door beledigd, huilde van verdrietige kwaadheid, dat zij nu niet goed genoeg meer was.
Ze had toch altijd zó haar best gedaan.
De andere morgen koppigde ze, dat ze nu ook niet meer ging, voor
die paar dagen.
De boerin deed verwonderd, of Dien thuis was gebleven. En vroeg
met deelneming-tonende stem, of ze toch niet ziek was weer?
Daardoor bruiste de kwaadheid zo fel in hem op, dat hij uitviel in
een heftig gekijf. Ze moest die mooie praatjes maar voor zich houden,
valse heks die ze was. Achter hun rug om een nieuwe meid te huren!
De boerin er tegenin met een hoge snerpstem. Zij was baas in haar
huis. Hij en Dien hadden er allebei niks mee te maken. Ze dachten
zeker, dat zij zelf het werk zou moeten doen en Dien achter de kachel
gaan zitten. Wat zo'n booien zich niet inbeeldden. Dien was niks
meer waard voor het werk, sinds ze getrouwd was. Maar dat was de
dank ervoor, dat zij zo goed geweest was altijd, en toen met dat
schandaal over de vrijerij, waar zij en de baas zoveel leed van gehad
hadden. En wat had ze niet gegeven bij het trouwen! Ja stank voor
dank, dat had men er van!
'Wat? Die lieveheer? Daar nog wat van zeggen? Die kunt ge terughebben. Ik wil hem niet eens meer! Verrek ermee!'
Toon schamperde oningehouden haar in het gezicht, al wat de woede opstuwde in zijn gedachten, waardoor hij haar drift nog meer
prikkelde. Ze beet hem haar gauw opgehaalde verwijten terug, dat hij
en Dien allebei niet deugden, d'r was niks aan hen. Schande was het,
zo gemeen als zij samen gedaan hadden vóór het trouwen. De Veuf
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lenhof door het hele dorp over de tong te laten gaan. 't Was 'n straf
en anders niks, dat Dien dikwijls ziek was. Daar zou de zegen op kunnen rusten, op zo'n vrijerij, waar alle mensen zo over geschandaald
hadden! Foei! Alsof ze geen christelijke mensen waren!
Toon krampte de vuist samen. Zijn hele lijf trilde van de zware hijgingen, die opschokten in zijn borst. Met moeite heeste hij de woorden uit:
'Hou uw smoel, verdomde canaille!'
Verschrikt krijste zij huilerig:...
'Boer! Boer! Kom gauw! Hij wil me vermoorden!'
De twee mannen ruzieden met elkaar voort, terwijl de vrouw haar
breed-heupig lijf op een stoel liet neervallen en daar luidopschreiend
zat te weeklagen, dat zij toch altijd zo goed was voor iedereen, veel
te goed. Ze was zo week van gemoed, dat zeiden alle mensen, veel te
week, dat was haar ongeluk, omdat er zo'n gemeen volk was op de
wereld. Ze zou het maar geduldig verdragen, dan had ze er Gods
loon van, maar het was hard. En zij was altijd zo voor de christelijkheid geweest. Zo'n gemeen volk zou van haar huis een duivelshuis
maken.
En een langgerekt huilen steeg op uit haar keel, hoeoe — oeoe
Ze hoorde echter alles, wat de boer en Toon elkaar toedriften en boorde
van tijd tot tijd een aanhitsend woord tussen het wederzijds verwijten
in.
Toon wierp de boer voor, dat 't hem en de boerin nergens anders om
te doen was geweest, dan om in de drukke zomertijd niet zonder volk
te komen zitten. Maar nu de winter er was, wilden zij op zo'n valse
manier met mooie praatjes eerst Dien thuis laten en later hém ook.
Dan moesten ze 't nu maar dadelijk zeggen. Als ze dachten, dat hij
om hen verlegen was, vergisten ze zich, had hij nog liever, dat ze
barstten.
Onder het gekijf was die gedachte in zijn kop geflitst en blijven hangen als een opeens-zeker-weten.
'Ge hoeft geen minuut meer hier te blijven.'
Het loon, dat hij nog te goed had, rinkelde vóór hem op de tafel neer.
Hij greep de centen op, en nog na toornend liep hij het huis uit.
Zijn klompen klepperden de hardbevroren weg over naar zijn woning.
De kwaadheid borrelde telkens weer opfellend in zijn borst en maakte
hem sterk. Hij zou op een andere boerderij wel werk krijgen. Zo met
zich te laten doen alsof ie een kwajongen was! Dan wou ie nog liever
dat ze dood vielen.
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Gedurende de jaren, dat ie knecht was geweest, had Toon wel winter
op winter hetzelfde geklaag gehoord van gebrek aan werk. Maar het
erge daarvan was nooit in hem doorgedrongen tot een klaar begrijpen
van de toestand der arbeiders. Hij wist niet eens, of ie wel ooit gezien
had de armelijke kleding, die de vermagerde lijven zo wijd omfladderde, en de armoede, welke zwart op de zorg-gezichten lag. Nog minder
had ie gelet op de hurkerige gang van de kinderen, die hun lijfjes ineenkrompen van honger en kou. Geen medehjden had zijn gevoel
doortrild.
Zelf had ie zulke kinderjaren ook doorgeleefd. Hij was echter groot
en sterk, en daarom was hij heel vroeg gaan dienen. Dat had hem tenminste altijd genoeg voedsel gegeven. En die eerste jaren lagen ver
achter hem, zover, dat zijn denken nooit tot die tijd terugging. Herinneringen bestonden voor zijn leven niet. Hij kende slechts vandaag.
Het werk werd hem gezegd. Hij ging van het een naar het ander,
bleef aan de gang tot etenstijd en tot avond, en op zon- en feestdagen
bracht uitgaan en bierdrinken het enige genoegen, dat volgens zijn
voorstelling het leven iemand maar bieden kon.
Zo was zijn bestaan weggeëffend tot zijn trouwen, zonder dat het
hem iets geleerd had of iets op zijn gemoed had uitgewerkt.
Als knecht had ie zomer en winter toch werk gehad op de boerderijen. En nu stond ie als arbeider voor het bedroevende, verpletterende
weten, dat niemand hem scheen nodig te hebben. Hij was er heel
door verbijsterd. Was er dan niks meer te verdienen? 't Moesten dan
toch wel slechte tijden geworden zijn.
Zo'n enkele dag werd hij gevraagd om te helpen dorsen of om een
kar heistrooisel los te hakken in de Peel. En daarna liep ie weer een
paar dagen leeg, zat wat achter de kachel te turen, afwachtende of
er niemand om een arbeider verlegen was. Dan had ie tenminste wat
te doen en verdiende vijfendertig cent en de kost.
De meeste tijd zaten ze allebei thuis. Gelukkig hadden ze turf genoeg,
maar wat ze aten konden ze niet betalen. En de zorg begon pijnlijk
te knagen aan hun leven, voor het eerst.
Hij zeurde zich zelf suf, hoe ie 't toch moest aanleggen om wat te
verdienen. Was de winter toch maar om, de zomertijd zou werk genoeg brengen.
Traag sukkelden de dagen heen.
In de lente werd hun eerste kind geboren.
Dien had wat lappen bij elkaar geprakkezeerd en zoveel geleend, als
ze maar krijgen kon. Buren, die 'door de kleine kinderen heen' waren,
hadden gedienstig de oude wieg van de zolder gehaald en die aangeboden voor zolang als Dien ze zou nodig hebben. Ze zou nog wel
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een jaar of wat dienst kunnen doen.
Het dopen en de visites brachten heel wat onkosten mee, maar men
kon zich toch niet laten kennen door anders te doen dan 't gebruik
was. 't Moest er breed zijn, krentemik en suiker in de koffie.
Als een verlichting van de pijnigende druk brak de tijd van meer
werk en hoger daggeld aan. 's Zomers verdiende de arbeider zestig
cent en de kost en hoefde geen dag thuis te blijven.
Dien werd nu echter gedwongen door het kleine kind. Daarom pachtten ze een hoekje grond voor wat aardappels en kool, vooral voor de
winter, enkele zomergroenten en veevoer. Want ze gingen een varken
en een geit houden. D'r was toch altijd afval, en dan kreeg men wat
in de kuip. Een paar kippen lieten ze rond-azen om het huis. Dan had
men eens 'n ei aan te pakken. Als Dien toch thuis moest blijven, kon
zij voor dat werk wel zorgen.
In de drukste tijd werd ze ook nog gevraagd door een boer. Ze ging
naar de akker en nam het kind mee in een oude wagen. Daar lag het
uren te slapen of te schreien, terwijl zij haar bezigheden verrichtte.
Nu en dan Lep ze even naar de kleine, suste het klagende, schreiende
wicht, door de wagen zachtjes heen en weer te schudden of een
linnenlapje met wat suiker, gebonden tot een dotje, in het zuigende
mondje te duwen. Ze had geen tijd om hem de borst te geven, daarmee
moest ze wachten, tot ze thuis was.
Een week of drie na de geboorte had ze haar kerkgang gedaan. Dat
deden de vrouwen altijd heel gauw, want zolang als dat niet gebeurd
was, mochten ze niet op straat komen. Dat zou het hele dorp in rep
en roer gebracht hebben door het schande-geroep.
Met de koffievisite, hieraan verbonden, eindigde het 'kinderfeest'. En
toen de buurvrouwen, na veel kopjes koffie leeggeslurpt en daarmee
hoge stapels mik weggespoeld te hebben, van tafel opstonden, deden
ze deftig-manierlijk, met brede lachmonden en wiegende lijven: 'Nou
Dien, tot over 'n klein jaar!'
Dien tegen het gesnater in met kwakerig-harde stem:
'Ja, ja, zo'n haast zal het toch wel niet hebben!'
Maar kort daarna wist ze, d a t ' 't al zo was', toen ze de kerkgang deed.
Met haar uitwerken gaan gaf het ook die zomer niet veel. Ze werd
alleen gevraagd in geval van nood. 't Was de boeren lastig, dat ze met
haar kind kwam. Dat lag niet aanhoudend stil, 't hield haar nou en
dan van het werk af. De 'booien' moesten aan de gang blijven. Als ze
even sukkel-dravend naar de wagen stolperde over de akker, het bovenlijf voorover geheld, terwijl de breedopheupende rokken, omhoog
gesnoerd door de linten van haar werkbaal, telkens tegen de kousebenen zwadderden — ze wist, dat voor haar kindverzorging haast verlangd werd — dan stond de baas haar na te kijken, en de ontevreden228

heid stugde dan over z'n gezicht. In z'n ogen kwam een glans van opstalende gierigheid over zoveel tijdverknoeiing. Als het avond was,
moest ze toch haar kwartje loon hebben. Na het eten moest ze ook al
weer een tijdje naar huis voor haar vee, en 's morgens was zij ver
de laatste.
Men was gedwongen. De haver stond overgroeid van al het onkruid,
dan móest geplukt worden, maar anders . . . 't Was allemaal schade
met zo'n volk.
Een boer die zijn eigen kinderen zo groot had dat hij alle vreemden
het huis uit kon jagen, die was 'er door'. Maar anders gaf ie ieder
jaar zat toe, zat, dat was zeker!
Dien werd dan ook de meeste dagen thuis gelaten. Dan moest ze haar
eigen akkertje bewerken, bemesten, omspitten en bezaaien, alles. Toon
ging dag op dag 'op de verdienst'.
In de oogsttijd maaide hij. Dien bond hem na. Ze was toen al weer
' 'n heel eind', maar ze spande zich in wat ze kon. Ze stond met haar
blote voeten in de klompen. Terwijl haar ene been even oplichtte,
zwaaiend achteruit en weer neer, grepen haar handen in een snelle
bukbeweging een neergemaaide bos op, dan grabbelde zij nog wat losse aren bij elkaar, en terwijl haar ene knie met een ploffend neervallen de bundel samendunde, knoopte zij met een slaghandigheid
haar wis om het ondereind. Dadelijk rechtstaand slingerde zij de bos
in een omarming tegen 'r borst, pakte tegelijk een handvol stro uit
de garf, sloeg die band om de top, en haastte zich naar de volgende
bos. De gebonden schoof viel neer, de zware aren ruisten tegen de
grond.
Nu en dan wreef ze met de hand over het zweet-gezicht, zodat het
beplakt werd met een laag vuil.
't Ging als in een jacht. Losse bindsters werden betaald per honderd.
Er was nu kans om 'n cent méér te verdienen. En de garven moesten
ook nog rechtop gezet worden, acht bij acht.
Daarna was het op dagloon werken voor haar weer gedaan tot de
aardappeltijd.
Terwijl enige mannen de struiken rij voor rij uitstaken, de kluit met
de riek lossloegen, de aardappels uit de aarde scharden en ze boven
pikten, raapten meiden en vrouwen op, voren van knieën en na slepende klompenspitsen achterlatend in de bekropen, vochtige grond.
De meiden schokten hun lichamen van het optrillend lachgegil over
de dubbelzinnigheden van het manvolk. Dat aardappelen oprapen was
altijd een plezier.
De herfst guurde al aan over de velden. Dien had haar kind in de
wagen bij zich. 't Zat er kleumerig in de koude wind op een broodkorst te sabbelen, totdat het eindelijk, door de lastig-makende aanvoeling van het nat en het vuil der doeken, drillerig-zeurig begon te
schreien.
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Dien haar suswoordjes hielpen niet meer. Haar gejaagdheid maakte
haar hard in haar toespreken en ruw in het aanpakken, waardoor het
kind juist te meer werd geprikkeld en kwaad drensde. De anderen deden wijs: 'Als het de mijne was, ik zou hem!'
In haar opgemeHjkend kwaadheidsgevoel en haar schaamte bitste zij
het wicht tegen:
'Verdomde blaag, hou je toch stil tot we thuis zijn!'
En zette het met een duw recht. Maar greep 't zo knijpend bij de
armpjes, dat het de pijn uitkrijste. Ten einde haar geduld, tilde zij
het uit de wagen, wierp een kussen op de grond tegen 'n hoopje loof
en plaatste het daarop.
Een der meiden lachte tegen de kleine en maakte geluidjes met de
tong. Legde een handvol aardappelen op het kussen, waarop de kleine
handjes dadelijk aangretigden. Zodra het vuistje een der nog beaarde
knollen vast ompakt had, bracht het die naar 't mondje. Sabbelend
gingen de lipjes er over heen, zodat ze in een ogenblik een ring van
vuil om het mondje tekenden.
Allen lachten over ' 't koddig gezicht'. De mannen spotten, dat de
meid er verstand van had. Het ging haar goed af. Zij was bekwaam
om te trouwen.
Dien verklaarde, dat het kind tandjes zou krijgen, dan beten kleine
kinderen overal op en waren lastig.
Het oprapen ging nu vlug door. De kleine zat 'zoet' in de killige
wind, die over de vlakke akkers huiverde.
Het kind werd daags daarna zwaar ziek, het had 'de kwaje hoest', zeiden de buurvrouwen met ondervindingsbeslistheid in de harde stem,
zonder gevoel. Maar goed warm houden, dat was het enige. Anders niks
aan te doen. Het was met een kou gekomen, het moest er met warmte weer uit. Een dokter hoefde niet gehaald te worden, dokters wisten
van kleine kinderen niks. Dien was er toch zeker van, dat de kwaje
hand het kind niet geraakt had? Die ouwe schoolster had anders de
naam, dat ze het kon; op véél plaatsen mocht ze niet in huis komen.
Ja, die en die wisten zéker, waar het was gebeurd. Men moest altijd
een erwt onder de schouder gooien, daar konden de heksen niet tegen.
Als de kleine niet slapen kon, moest Dien maar bier met suiker in de
fles doen, dat hielp altijd, dat was het beste middel. Wie veel kinderen had gehad, wist er alles van, was ook zo bang niet meer. En het
was een zwaar kind, het kon wel wat verdragen.
Gewillig door haar onrust deed Dien alles, zoals de buurvrouwen zeiden. Ze begroef haar kind onder een berg kussens, waaronder het benauwd lag te hijgen en hoesten, dat het gloeide van inspanning en
zwom in het zweet.
Nu en dan kwamen buurvrouwen eens gauw even kijken. Met een
kwakerige stem, over de wieg heengebogen, keurden ze, of het voor230

uitging. Ja het ging goed, het had een frisse kleur. Maar van buiten
gekomen, door de gure herfstwind, sloeg de dompige keukenwarm te
haar in het gezicht. Dat was veel te heet. De deur maar open I
En de koude tocht kierde naar binnen en kroop de vrouwen langs de
benen, dat ze schuiverden met de schouders.
Het kind had een sterk gestel en kwam de aanvechting van de ziekte
te boven.
De wijven snaterden, dat hadden ze wel dadelijk gezien.
Gedurende de zomer hadden ze het al hard genoeg gehad. En die
lange, akelige winter somberde al weer aan met 't nu bekende gebrek
aan werk. Toen de eerste vriesnachten kwamen, onrustigde het zorggedenk nijpend, knagend, ontmoedigend in Toon en Dien om. Zoveel
dagen zonder een cent verdienst. Allebei thuis. Er moest toch gegeten worden.
In de voorwinter werd het tweede kind geboren.
Vertroostend had de hoop in hen geleefd, dat ze het varken voor hun
huishouden in de kuip zouden kunnen doen. Maar ze hadden alles
moeten verkopen behalve het spek, om de onkosten van de geboorte
te kunnen betalen.
Het tweede kind was een stumperig zwak schepseltje, dat sukkelend
van de ene dag tot de andere voortleefde. ' 't Had niks bij te zetten.'
Verscheidene keren werd het overvallen door de stuipen. Het lag er
dan met vertrokken, blauw gezichtje, de zwartschrompelige armoedehandjes krampend gesloten. De buurwijven kwaakten, dat het niet om
aan te zien was. 't Zou er zeker in moeten blijven. De een overschreeuwde de ander: 'Nou sterft 't!' Dan sprenkelden ze telkens wijwater over 't wiegje en maakten herhaaldelijk het kruisteken over
't pijnlijk verwrongen kindje, dat naar adem snakte.
Dien snikte luid jammerend: 'Och, m'n arm dingske, m'n hartje!'
Een van de vrouwen duwde de scherpprikkelende geur van een halfdoorgesneden uit onder het neusje. Dat hielp en ontspande langzaam
de trillende ineenkrimping van het kleine lijfje.
Toon en Dien moesten een witte duif zien te krijgen. Daar gingen
de stuipen op over, dat was héél zeker. Die en die hadden het ook
gedaan.
En dan moesten ze ook naar Sint Comelis ter bedevaart gaan, die in
een ander dorp werd vereerd. Baatte het niet, het schaadde ook niet.
Hij kon het licht doen, meende Toon, hij had toch tijd genoeg.
Die winter was nog erger dan de eerste.
Ze pijnigden zich de kop, wat ze toch zouden kunnen prakkezeren
om een cent te verdienen. Toon zeurde, dat hij toch maar iets geleerd had, klompenmaken zou goed zijn. En hij ging zitten uitrafelen,
hoeveel beter het dan wel zijn zou, alsof ze met dat gepraat konden geholpen worden.
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Eindelijk kwamen ze tot het besluit, dat Dien maar moest gaan wassen bij een paar lui, die hun werkster kwijt waren. Toon zou bij de
kinderen blijven die dagen en 't huiswerk doen. 't Was altijd beter
dan niks.
Zo zwoegden de dagen weg.
De zomer zonde weer wat opvrolijkend aan, doordat hij de boerderijen
vol drukte zette. Dien ging dan met 'r twee kinderen op dagloon, zoveel ze kon.
't Bleef jaar in jaar uit hetzelfde wisselen van wat minder en wat meer
getob, gelijkmatig meekomend met de opeenvolging der jaargetijden.
Aan iets nieuws bijkopen voor hun huisje hadden ze nog niet meer
gedacht. Die blij-makende plarmen waren al lang voorgoed vergeten.
Wat versleten was, kon zelfs niet vervangen worden door ander, 't Bleef
gebarsten, gebroken, slordig aaneengeplakt, deel uitmaken van het gezin, omdat 't niet gemist kon worden.
Naarmate het huishouden groter werd, groeide ook de vervuiling aan.
Aan alle kanten zoefde de geur van verslonzing op en vergrofde voortdurend meer en meer hun leven. Het was de hele dag ruw afsnauwen
onder elkaar. De kinderen werden teruggestompt, waar ze 'onder de
voeten' liepen en vochten en kreten met elkander. Ze moesten maar
de straat op, de blagen.
Dien had er tien gehad, toen ze acht jaren getrouwd was. Maar vier
waren er gestorven.
Telkens als er een stierf, had de droefheid hen minder fel aangegrepen. Wel klaagden ze nog: 'Als men ze eenmaal heeft, wil men ze ook
houden,' maar 't was meer 'n uiterlijk doen dan schrijnende smart.
Ze waren gauw getroost. Ook door het harde levens-beschouwen
van buren:
'Het is een engeltje in de hemel, veel beter af als wij allemaal. Ga
toch niet zo te keer! Het is nog schandeI Tegen Gods wil kunt ge niks
doen. En het is een mond minder, moet ge maar denken. Het valt niet
mee ze allemaal open te houden.'
Eén vrouw met een hoop kinderen troostte Dien bij 'n sterfgeval met
'n opwrevelend benijden:
'Mens, wees maar blij. Het is goed bewaard. En denk eens aan mij!
Ik blijf maar met allemaal zitten.'
De zes anderen waren door de ontbering gehard. Die konden overal
tegen. Het oudste groeide snel de leeftijd tegemoet, dat het mee zou
kunnen verdienen. Toon en Dien begonnen al te overleggen, hoe ze er
het gauwst wat voordeel van konden hebben. Dan zou het ergste gelejen zijn, beurden ze zich zelf hopend op.
Nog een paar keer kreeg Dien een miskraam, telkens 'van een maand
of drie'.
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En toen was het voorgoed gedaan. Goddank, zei ze. Het kan nu wel
lukken, ze had haar deel wel gehad. Zes in 't leven en vier op het
kerkhof! Het ging niet in uw kleren zitten, tien stuks!
En waar moest ze de boterhammen van smeren, als ze niks had?
Nu kon ze ook al eens beter van huis om uit te gaan werken. Dan
moesten de oudste kinderen op de kleinen passen. Maar leren, d'r zat
niks anders op. Zij kon ze van de wind de buik ook niet vol geven.

7

De boer van de Veulenhof had nog al 'ns tegenspoed gehad met de
'booien'.
In een paar maanden tij ds waren er drie knechts geweest. Een had hij
weggejaagd, hij had 'van het begin af al geen zin in hem gehad': och
nee, dat was geen knecht om mee vooruit te komen. Die kon zo op
zijn gemak aan de eettafel zitten, alles even langzaam.
De daarop volgende wende zich niet. 't Was er een van een ander
dorp. Na een week ging ie weer terug. En de derde liet hem zitten,
toen de drukste tijd aanbrak. Die had al jaren in Pruisen gewerkt en
wilde het nu ook eens zo proberen. Maar het beviel hem niks en hij
trok weer gauw de grens over naar de Rijnprovincie.
De Veulenhof was een rijke boerderij geworden, de grootste van de
gemeente. De boer had maar gronden bijgekocht, zo dikwijls er kans
voor was door verhuizing van kleine boertjes, die het niet konden
volhouden, of door sterfgeval.
Het was een schoon 'gedoei', afgunstigden vele dorpelingen. En menigeen had er plezier in, dat de Veulenhofsen ook eens wat moeite
kregen. Het zou ze nou ook wel eens overgaan, voorspelden ze.
Door het getob in al die jaren was er een verzwakkende gedweeheid
over Toon gekomen, die zijn haat tegen de boer van de Veulenhof
geheel had neergedrukt. Met een gevoel van blijdschap ging hij op de
boerderij weer aan het werk, toen ie gevraagd werd, omdat er geen
knecht was.
't Werd hem erg kwalijk genomen. 'Helemaal geen kerel', schamperden
de lui kwaad. 'Een zoutzak van een vent. Eerst wegjagen, nou met hangende pootjes weer terug. Anderen, die hem geholpen hebben, laat hij
zitten. Dat is niet mooi. Maar daar zal hij spijt van krijgen. Als er op
de Veulenhof weer een knecht is, kunnen ze hem missen. Net goed!
Geen mens moest hem dan nog nemen. Schande, zó te doen!'
Zorgelijk gedenk warde in zijn kop om, toen Toon zag, hoe het volk
zich tegen hem ging keren. Zo zou het ook gaan.
Die zomer scheen echter opeens door een samentreffen van gebeuren
zoveel geluk te zullen brengen als nooit in Toons hopen en prakke233

zeren verlichtend wa2 opgerezen.
Een boer, die jaren en jaren lid van de raad wa2 gewee2t, zelf2 nog
in zijn hoge ouderdom, toen hij heel verkind2t met een wezenloo2
gelach mummelend de vergaderingen meemaakte, bracht eindelijk een
lege zetel door zijn dood.
In de gemeenteraad te komen, dat wa2 het jui2t, waarnaar de boer
van de Veulenhof verlangde. Dadelijk ging hij met de burgemee2ter
en de 2ecretari2 2preken, en toen de inwoner2 hoorden, dat die allebei
2terk voor hem waren, durfde geen ander zich kandidaat te 2tellen.
De dag van 2temmen wa2 'n algemeen zuipfee2t en de Veulenhof2e
werd raad2lid.
De enige kiezelweg in de gemeente wa2 door de provincie aangelegd,
maar de gemeente had op haar gebied de la2t van het onderhoud.
Elke winter werd er wat grint op ge2tort, terwijl een oude, gebrekkige
arbeider, die ander2 nergen2 meer voor te gebruiken wa2 en wegen2
armoede van zijn familie aan 'de arme' zou komen, er dagelijk2 moeizaam over2ukkelde, hier en daar wat krabde en de houten over de
kar2poren gooide.
Uitgeleefd, reutelend naar adem, 2leurde hij zich nog over de weg,
tot hij bedlegerig werd.
Zo'n va2t geld leek de dorpelingen wel een verlo22ing te zijn uit alle
noden, een bevrijding van de harde zorgen, die op hun leven drukten
al2 een vernietigende la2t.
Er waren liefhebber2 genoeg.
Maar de boer van de Veulenhof, die gauw genoeg weer een knecht
had gekregen en Toon nu gaarne kwijt wilde zijn, vooral tegen de
winter, vond een uitkom2t in dat baantje om van hem af te komen
'zonder ruzie'. Zelf2 zou hij dank verdienen, ak 't hem lukte, dat
Toon aange2teld werd tot kantonnier.
En hij kreeg het klaar.
Toon werd benoemd tegen honderdvijftig gulden per jaar. Alle raadsleden vonden het veel teveel, maar het kon niet minder wegen2 de
provinciale 2ub2idie.
Het kwam zo nauw niet met het werk, werd hem gezegd. Als ie ook
een2 wat minder op de weg wa2 dan het voor2chrift luidde, niemand
zou daarop kijken. Wat gaf men om die weg!
Toon en Dien voelden zich rijk. Om de drie maanden z'n geld gaan
halen, zevenendertig en een halve gulden, het wa2 toch maar wat
2choon!
Het 2cheen hun een 20m toe, die niet op te krijgen zou zijn. De boer
van de Veulenhof kwam nu voor hun verblijdend gevoelen 2taan als
toch een charmante men2.
Ze zouden er immer2 ook nog wat kurmen bijverdienen. Dien met op
dagloon gaan, terwijl de oud2te kinderen op het huis; pasten, en Toon
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ook, als hij op de weg gedaan had.
Betere kleren konden ze voor zichzelf en de kinderen wel vast kopen, het ging de winter in. Als ze hun geld beurden, zouden
ze wel betalen. Zorg hoefden ze niet meer te hebben, ook de winkelwaren lieten ze maar opschrijven tot de drie maanden om waren. In
huis was van alles nodig.
Van dat bijverdienen voor Toon kwam niets. Maar hij troostte zich,
dat het winter was, dan waren de dagen te kort. In de zomer ging dat
wel beter, redeneerde hij. En hij had immers toch zijn vast geld.
Enige dagen na Nieuwjaar ging hij naar de ontvanger. Zo dadelijk
erbij zijn, dat stond zo gek, vond hij. Die telde hem twaalf en een
halve gulden voor en lei een papier neer, dat hij moest tekenen. Toon
stond hummelig te kijken, nu eens op de guldens, dan op het mandaat,
eindelijk verlegen-stotterend, dat ie meende van zevenendertig en een
halve gulden.
De ontvanger kon niet meer uitbetalen. Dan moest Toon maar eens
naar de burgemeester gaan.
Hij aarzelde het raadhuis binnen en stond zijn pet in de vingers te
draaien voor de burgemeester en de secretaris. Hij meende toch. . .
De secretaris nam dadelijk het woord: dat was altijd zo geweest. Vijfentwintig gulden werden de kantonnier jaarlijks ingehouden. Hij moest
daarvoor extra werk doen, zoals kiezelstorten, de weg afsteken en zulke dingen. Dat moest zo. De laatste drie maanden was dat nog niet
voorgekomen, maar dat hinderde helemaal niet. Toon zou toch wel
aan z'n geld komen.
De burgemeester zat deftig zwijgend te kijken in een groot register,
met veel gewichtig-doening diepzinnigend over de bladen heen. Nu
en dan de wenkbrauwen samentrekkend in een fronsing van wat-isdat-nou, sloeg hij een ander boek open en streek dan in zwaar nadenken de vinger langs de neus. Onder de hand knikte hij ook een paar
malen instemmend met het radde uiteenzetten van de secretaris. Toen
ie ook wat wilde zeggen, in verhollandst dialect begon:
'Ja, Peeters, mijn goeie man, ziet ge, dat zult ge nog wel niet begrijpen.
Maar, ziet ge, zulke zaken van de wet, gelijk de secretaris u dat verklaarde . . .' hield de secretaris echter verder gepraat maar tegen, bang,
dat de burgemeester meer vertellen zou dan ie zelf bedoelde.
'Peeters heeft het wel verstaan, burgemeester.'
En toen met een nederbuiging van vriendelijkheid:
'Zo dom is Peeters ook niet hè? Men hoeft het hem niet met een paplepel in te gieten. Dat zou op de dag van vandaag niet goed uitkomen,
wat gij, Peeters! En nou zullen we maar eens weer aan 't werk moeten. Dag Peeters!'
Toon lachte met een dom benepen mondvertrekking.
Hij was heel overbluft. Bromde een groet, en met links beweeg, de
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voeten stotend tegen de deur, gemorrei aan de klink, eer hij ze met
een paar keer klappend toetrekkend had gesloten, klotste hij naar buiten, de trap af.
Hij zou dan maar tekenen. Met uitvlekkende halen, zwarte vingerafdrukken en een inktoverspatting van de sprenkelende pen, die door
zijn zware neerduwen in zijn papier spitste, zette hij zijn naam op
het mandaat, waar de ontvanger aanwijzend de vinger hield. Daarmee
had ie de verklaring afgelegd zevenendertig en een halve gulden ontvangen te hebben.
Onder het naar huis gaan spookte het verontrustend in zijn kop, dat
het er met zijn twaalf en een halve gulden lelijk zou uitzien. Maar als
ie toch aan zijn geld kwam.
Het jaar begon slecht.
Extra werk werd hem de hele zomer niet opgedragen. Het viel hem
verschrikkelijk tegen met z'n baantje.
Na drie maanden beurde hij zevenendertig gulden vijftig cents. Maar
hij was nu dagelijks thuis in de kost, en op daghuur gaan gaf niets
meer. Vrije uren had ie genoeg, maar wat kon ie daarmee doen?
Het was alleen de zekerheid voor de winter. In de zomer kon ie als
arbeider meer verdienen.
Nauwelijks was z'n driemaandelijkse bezoldiging binnen, of alles was
weer weg voor het achterstallige. En nooit kwamen zij er helemaal
uit.
Als Dien klaagde, voelde hij de gemelijkheid, dat ie het niet dwingen
kon, opwellen in z'n borst en harder dan in z'n bedoelen lag, zeurden
z'n bedekte verwijtingen, waar ze dan toch met het geld blééf.
Zij trok zich dat aan en driftte hem tegen, dat ze 't ook niet opat. Ze
kon geen boterhammen van haar hart snijen. Méénde hij, dat zij te
veel kreeg? Zo'n paar centen, het was net zoveel als niks voor een tijd
van drie maanden, 't Ging aan brood alleen wel op. Ze zou zelf wel
niks meer eten.
Geprikkeld door haar uitvarend doordrijven, liet ie zich verlokken
tot kwaad tegenkijven. Hij wist de waarheid in haar geklaag. Maar
wat kon hij eraan veranderen? Hij deed toch zijn best! 't Was onrecht
tegen z'n vrouw, als ie zich hield, alsof zij het geld verkwistte. Toch
handelde hij zo, omdat zijn voortdurend opfellende verbittering over
zijn machteloosheid uiting zocht, en die vond in huiselijk getwist,
't Was een verdomd gesukkel, altijd hetzelfde!
Gewoonlijk was het einde, dat Dien haar verdriet uithuilde. Nu moest
Toon ook nog zo tegen haar zijn! Wat had zij aan 'r leven? Ze was
maar een hond, een martelares. Altijd hard werken, veel kinderen op
de wereld gebracht, misère wat de klok sloeg. Een schooister had het
beter dan zij. Ze wilde nog liever dood zijn. Op het kerkhof zou ze
tenminste rust hebben.
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In de herfst werd er kiezel op de weg gebracht. Dat gebeurde door
enige boeren, bij spandienst. Toon moest die uitspreiden. Hij kon het
echter alleen niet af en vroeg een paar man om te helpen.
De boeren verrichtten dat werk met de langzaamheid van onwil, die
niet tot openlijk verzet durft komen. In hun hele doen lag de ontevredenheid over die gedwongen, onbetaalde arbeid. Met een onbeduidend vrachtje op een kar, allemaal bij elkander, gingen zij onderweg
de café's af, en, vrijmoedig door de aangedronken roes, mopperden zij
schamperend, waarom zij zich zouden haasten. Ze gaven er de bliksem van. Nog maar een pot pakken. Niet te vroeg komen, dan moesten
ze nog een keer terug.
Toon en de andere werklui stonden lange tussenpozen te lanteren op
de steel van hun schop. De veldwachter, die als opzichter gestuurd
was, verveelde zich in de kou. Ze gingen dan ook maar allemaal een
glas drinken. Dat zou hun ook goed doen.
In een dag of zes was 't werk gereed.
Na Nieuwjaar meende Toon nu zijn volle geld te zullen krijgen. Maar
weer werden hem twaalf en een halve gulden voorgeteld. Dat kon
toch zo niet zijn, verzette hij zich. Hij nam dat niet aan.
En hij driftigde naar 't raadhuis. Met een kalme strakheid lichtte de
secretaris hem in, dat ie zijn rekening moest indienen voor zijn extrawerk.
Dat waren maar zes dagen, keef Toon. En meer had men hem niet
gezegd. Hij had toch recht op z'n volle beloning! Zo'n schelmerij
liet ie zich niet welgevallen! Dan had men hem maar kans moeten
geven om die vijfentwintig gulden helemaal te verdienen. Hij was niet
te lui om te werken.
Maar de twee helpers, die Toon gevraagd had, moesten toch ook betaald worden! redeneerde de secretaris.
'Moet ik dat dan missen van mijn beetje?'
'Had het dan alleen gedaan!'
'Zo! Alleen? Een arme duivel het vel afstropen, dat kunnen ze hier!
Zelf in de zak steken, zeker?' toomde hij zijn kwaadheid over dat inhouden van zijn loon uit.
De secretaris ging door met schrijven. Toon met z'n razen latende
staan zonder verder antwoord te geven.
Eindelijk kortaf te hij hem tegen:
'Ga maar naar de burgemeester, het zijn mijn zaken niet!'
Dat haalde evenmin wat uit. Hij kon krijgen behalve die twaalf en een
halve gulden, het dagloon voor z'n zes dagen extra werk. En als ie
dat niet wilde, niks.
Toon weigerde te tekenen en liep kwaad naar huis, tegen iedereen
vertellende, wat voor 'n schelmenhoop daar in het raadhuis zat.
Een paar weken hield ie dat verzet vol. Maar toen begon de nood zo
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zeer te nijpen, dat ie zich overgaf, nog wel tegen2tribbelend met de bedreiging, dat ie 't er niet bij liet en om raad zou vragen.
Enige dagen later bracht de veldwachter hem een brief, dat de raad
hem ont2lagen had ak kantonnier. AI2 een zware 2lag bon2de dat bericht op hem neer.
Dien huilde, dat ze nu midden in de winter zonder verdien2t zaten.
Wat moe2ten ze aanvangen! Schuld, en geen brood.
Toon woedde, dat ie ze zou krijgen, de bee2ten, die 2chelmen! Een
men2 zo gemeen te behandelen! En dan liepen ze maar naar de kerk of
ze onze lieve Heer van 't knii2 wilden bidden.
't Wa2 2chandalig! Ophangen moe2ten ze de hele troep! Zo'n 2churken waren er geen in de gevangeni22en!
Velen gaven hem groot gelijk en hit2ten hem aan. 't Wa2 ongepermitteerd, 't wa2 2chande! Niet toegeven!
De boer van de Veulenhof klaagde, dat ie het zo goed gemeend had
met Toon. Hij had hem altijd geholpen en voorge2proken. Maar er
wa2 nik2 met hem te begirmen. Zo tegen de burgemee2ter en de 2ecretari2 uit te vallen, aU Toon gedaan had, het wa2 té erg gewee2t.
Ze zouden hem in de gevangeni2 kunnen laten zetten, maar uit medelijden met zijn vrouw en kinderen hadden zij het niet gedaan. Hij
moe2t echter maar voorzichtig zijn met zijn 2chelden tegen de heren.
Dat ging allemaal maar zo niet. Er moe2ten toch bazen zijn in de
wereld. Kom, kom, waar zou het heengaan al2 een arbeider maar kon
doen wat ie wilde? Hij kende Toon van vroeger, maar had gehoopt,
dat ie wijzer geworden zou zijn. AI2 ie het had geweten, dat ie z'n
kwaje kop nog altijd niet kon buigen, dan zou hij er zijn handen wel
afgehouden hebben. De heren van het raadhui2 wi2ten heel goed,
wat ze te doen en te laten hadden. Daar had zich niemand mee te bemoeien. De mensen kenden er niets van, wat daar kwam kijken. De
2ecretari2 kende alle wetten aU het Onze-Vader. Dat wa2 een geleerde
baa2. En dan. Toon moe2t maar zo'n leven niet maken, er was op de
vergaderingen al dikwijls over geklaagd, dat ie de weg zo slecht in
orde had. Er zou nooit iet2 van 'm terecht komen, ak ie zo'n 2chone
va2te beloning door eigen 2chuld ging verliezen, puur eigen schuld.
Door zulk gepraat wi2t hij de opgerumoerde drukte in het dorp deels
tot zwijgen te brengen, en deeU tegen Toon te keren. Die het in hun
hart gemeen bleven vinden, dat er zo met de kantonnier gedaan was,
sloten hun gevoel op uit vrees, dat uiting ook hén kwaad zou kuimen
doen. De anderen deden schouderophalend, dat het toch wel zo was.
De weg was 2lecht gewee2t, en zo op2pelen tegen 2ecretari2 en burgemeester, dat verdroegen die niet. Met grote heren was het 2lecht kerseneten, 't Was toch ook een schone verdienst, winter en zomer door.
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Als zij het moesten zeggen, zij hadden nooit veel met Toon opgehad,
't Was een rare kerel. Er zaten koppige streken in. Eigenlijk had die
wel zijn verdiende loon. Ze hadden ook nooit kunnen begrijpen, waarom dat baantje aan Toon gegeven was. Daar waren toch wel betere
voor te vinden geweest, goeie, oppassende mensen.
Er kwamen weer liefhebbers genoeg, die met schelden op Toon, zijn
werk op de weg en zijn manier van doen tegen de secretaris en de
burgemeester, vleiden om het kantonniersbaantje.
Toen er een nieuwe was benoemd, ging alles weer zijn oude gangetje.
De hele drukte was vergeten, en Toon kon als vroeger hunkerend uitzien naar een dag werk, en in feller armoede dan ooit de winter zien
door te zuchten.
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TWEEDE BOEK
1

Toen koortste plotseling het opwindende vooruitzicht van veel geld
verdienen door alle Peeldorpen.
Een paar vreemde veenmaatschappijen zochten nieuw exploitatieterrein. Nadat men eerst troepjes van enige heren over de grauwe Peelvlakte verkennend had zien ronddwalen, verscheidene keren, waren
onderhandelingen met de gemeentebesturen begoimen, om de Peel te
kopen.
De dorpelingen hadden nietbegrijpend de verschijning van die heren
aangestaard. Wat zouden die daar komen zoeken? 't Leek hun iets
geheimzinnigs toe, dat zeker wel niets goeds voorspellen zou. Oorlog
misschien? Ja, dat zou wel kunnen.
'Oorlog moet er komen,' besliste een oud mannetje. 'Zonder oorlog kan
het niet meer. Het zijn slechte tijden. Met oorlog komt er verandering.
Dan is er weer geld te verdienen.'
En breed haalde hij op van de jaren zeventig.
Dat was nog 'ns een tijd geweest!
De dorpelingen schaarden zich om hem heen, de nieuwsgierigheid
dik op de domme gezichten. Als hij vertelde, hoe enorm rijk sommigen toen geworden waren, dan glansde de begeerte ook eens zo'n vlotte tijden te kuimen meeleven, in hun ogen op. Hij deed wonderlijke
verhalen over smokkelen, en in ruwe storm-nachten met karren vol
zilvergeld naar huis rijen, achtervolgd door vreemde soldaten, terwijl
de voerlui met het geladen geweer op de karren zaten. Over alles ging
het heen, over sloten en akkers, als spoken, en wie in de weg kwam,
werd neergeschoten. Daar en daar zaten man, vrouw en kinderen hele
nachten geld te tellen, met voorschoten vol droegen ze het aan en
weer weg.
Hijgend van spanning luisterden zijn toehoorders naar zijn vreemde
fantasieën. Hij noemde namen van boeren, die nog leefden en hun
geld in die 'zeventiger jaren' gekregen hadden. Maar toch kwam niemand op de gedachte eens te onderzoeken of het wel kón zijn, zoals
dat oude mannetje vertelde. Zonder dat enige twijfel in hun denken
oprees, spormen zij die verhalen nog uit en verlustigden zich in de
mogelijkheid, dat er weer eens zulke jaren zouden komen.
Die bejaarde man leefde in een omsluiering van geheimzirmig allesweten, waarvoor iedereen wat bevreesd was. Hij zat in een klein huisje
met zijn vrouw, die men zelden te zien kreeg. Ze liep op een stokje, en
was in jaren nauwelijks meer buiten de deur geweest, 't Was er alles
even vreemd. De kinderen waren er bang voor, durfden bij avond niet
langs hun woning te gaan.
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't Gerucht van fabelachtige rijkdommen, die de oude luidjes bijeengepot zouden hebben in oude kousen, maakte hen nog veel interessanter. Hij had oude boeken, waaruit hij allerlei 'vreemde dingen'
leerde. Middelen tegen ziekten, en zo van alles. Zo'n vreemde 'kunsten', dat men er van griezelen zou. En als ie over vallende sterren en
krassende uilen begon te praten, dan vertelde hij allemaal verschrikkelijke dingen. Ook had ie 't ooit over een jood, die al tijddoor moest
blijven lopen en nergens rust kon vinden, in geen duizend jaren. Vreselijk. Van de bijbel wist ie ook al te praten, en 't was héél zeker, dat
niemand tegen hem durfde te beginnen, de pastoor nog niet.
De vrouwen schurkten zich huiverend ineen voor al dat wonderbaarlijke. En niemand had de moed te betwijfelen, wat hij zei. Daar zouden ongelukken van kurmen komen. Hij kon toch zo wonderlijk voorspellen.
En als er een het gewaagd had in het publiek te zeggen, dat de bevolking zich wat liet wijs maken, of met al die zonderlinge vertelsels te
lachen, dan had men zich zeker van hem afgewend met het oordeel,
dat ie niks geen geloof en geen godsdienst had.
't 'Menneke' hield de mensen met zijn zonderling-doen, zijn half waanzinnig gekijk en zijn angstaanjagende verhalen in bedwang van veel
kunnen en weten.
Dat ze nu van geen oorlog iets merkten, veranderde daaraan niets.
Maar, wat er in de Peel zou gaan gebeuren, daar, ze konden het niet
begrijpen. Enkele vage geruchten van fabrieken bouwen en turfmalen zoefden aan, verontrustend.
Fabrieken! Hemelse Vader, wat 'n slechtigheid zou dat geven! 'n Hoop
vreemd volk zeker, dat 't er opaan zou leggen alle mensen te bederven. Jezus van marante, ja, het 'menneke' had 't wel geweten, er zouden slechte tijden komen, 't Kon niet lang meer duren met de wereld.
De antichrist was zeker al geboren. Fabrieken in de Peel, vreemde arbeiders en al dat gedoe! Foei, foei, wat ging er opstaan?
Allerlei veronderstellingen van verschrikkelijkheden rezen in de koortsige gemoederen op en groeiden door overenweer gepraat nog aan tot
gruwelijker onheilen. Dat opwindend gepraat kreeg bovendien gestaag
nieuwe stof tot uitbreiding, 't Scheen wel, dat die onzichtbaar uit de
lucht over de dorpjes neerdwarrelde.
Toen er meer klaarheid kwam over de plannen, en er gesproken werd
over kanalen graven, turf steken en andere werkzaamheden, waarvoor
een boel werkvolk nodig zou zijn en dat de heren hier en daar al in
de dorpen gevraagd hadden naar arbeiders en wat hadden losgelaten
van hoge lonen, toen kreeg de rondwarende onrust een andere gedaante.
Onder de dagloners blijdde het vooruitzicht aan van nu ook eens
goed geld te kunnen verdienen. Met elkaar opwarmend gepraat ver241

telden zij, wat ze wel hadden horen zeggen, 't Moest toch grof zijn,
welk loon de arbeiders zouden kunnen maken, ja, grof. Een van de
heren moest ergens gezegd hebben, dat ze wijd af van hier, diep in
Holland of nog verder, ook zulke fabrieken hadden, en dat daar mensen waren, die met een paar zoons alleen met turfsteken iedere week
veertig gulden maakten, veertig gulden.
Langzaam werd het getal uitgesproken, dat het toch goed zou doordringen met zijn volle betekenis tot het begrijpen van de toehoorders.
Een bevestigend knikken van het hoofd en een zegevierend lachen om
dat kunnen-vertellen verzekerden, dat het waar was, echt waar!
't Leek als een sprookje van het peperkoekenhuisje, dat ze in hun kinderjaren wel eens gehoord hadden, toen ze een boterham kregen van
droog brood en in hun verlangend denken hadden gesmuld aan de
onbekende lekkernij, waarvan in vreemde landen zo maar huizen werden gebouwd.
Maar nu zou het zéker zijn. Ze waren verbijsterd door het ongekende
geluk, dat opeens over hen scheen neer te komen dalen.
Ze zochten eikaars gezelschap op, 's avonds na het werk, en 's zondags in de herbergen. Ze konden er niet over uitgepraat raken.
De boeren waren er echter niet over te spreken, 't Eerste, wat in hun
anders traag denken opflitste was gebrek aan werkvolk en veel hoger
lonen. Dat dreef hen aan tot het weer ophalen van de onrust, die de
'nieuwigheid' in het begin had gebracht. Met een gejaagde ijver
trachtten ze de arbeiders van al dat 'vreemd gedoe' afkerig te maken
door hun pogen om het vooruitzicht van veel verdienen ver weg te
duwen achter bange voorstellingen van onheil, slechtheid, ongelukken met zo'n helse dingen als machines, die de mensen in stukken
en flarden reten, en allerlei ander duivelswerk.
Opeens was hun gepraat vol van waarschuwende bezorgdheid voor
het lot der arbeiders. Die zouden het ondervinden, als ze niet luisteren wilden.
Wat zou alles veranderen met die nieuwerwetse dingen! Allemaal
slechtigheden, anders niks. Nou leefden boer en arbeider zo goed en
zo plezierig onder elkander als christelijke mensen. En dan zou dat
helemaal uit zijn. Kijk eens aan, hoe behulpzaam men was. En wat
zou er komen? Alleen gemeenheid!
't Was schande, dat de gemeenten de Peel wilden verkopen. Nou hadden de mensen er nog wat aan, ze konden turf halen om te stoken,
in de zomer de schapen er heen brengen en de bijen, voerhei maaien
en strooisel loshakken.
Die vreemdigheid zou dat allemaal ineens uitmaken. Wat moesten de
boeren dan beginnen? De schapen wegdoen zeker, het vee honger laten lijen en nat laten liggen, als het stro op was. Dan zouden de boeren
wel kunnen gaan lopen, en waar moest de wereld dan van bestaan?
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Als er geen boeren waren, konden de dagloners, de burgers en de heren ook niet meer leven. De hele wereld bestond alleen van de boeren.
't 'Menneke', met zijn ongeluksverhalen en zijn geheimzinnig hoekig
arm-gebaren in de vage verte, doolde weer langs de huizen. Als iemand
hem vroeg, wat hij er van dacht, begon hij van oorlog, oorlog die
er komen moest, anders zou het niet meer gaan.
Machines, wijsgeerde hij, brengen lege handen.
Een boer, die een dorsmachine kocht, moesten ze met knuppels en
stenen 't dorp uitdrijven, hitste hij aan.
Toen een jaar of wat geleden, aan de andere kant van de Peel, in
Peelheim, een spoor gelegd was, waren eerst in Veendorp opmetingen
gedaan. Daar zou het spoor komen, en de mensen waren er blij om
geweest. Voor straf kwam daar nu in sommige nachten nog altijd een
verschrikkelijk zwart monster met twee grote vuurogen over de akkers en door de bossen kraken, rammelen, donderen, dat de lucht
vol was van klagend gieren en noodgeschrei. En dat was een teken,
dat er weer ongelukken op komst waren. Dan moest er iemand sterven.
Ongewild haalde al het bespreken en het met enge blikken bekijken
van de op handen zijnde grote veranderingen ook weer de tijd van
het veenbranden en boekweitzaaien op, die voor velen al in een doezelig donker van half-vergeten-zijn lag.
Dat waren jaren geweest! Grote stukken van prachtige boekweit!
Non de domme, wie dat meegemaakt had in de Peel, vergat het z'n
leven niet meer!
De tijd van maaien en dorsen bleef al het volk dag en nacht in de
Peel. De knechts en de meiden verhuurden er zich op, dat zij mee
konden gaan. Met korven vol pannekoeken en kruiken jenever trokken
ze er heen. 't Was er kermis. Er werd gezopen, zoveel als ze maar door
de keel konden krijgen. En 's nachts ging de hele hoop bijeen in lege
schaapskooien. Zo 'razendgek' als het vrouwvolk dan ooit was geweest, neen, dat was bar! Eens hadden ze zo'n droge piet van een
knecht bij zich gehad, zo'n bleue, zo'n langhals, die niks durfde. Een
hele dag hadden ze hem op de meisjes aangehitst, dat ie op de duur
brulde van gift.
In de kooi moest een van de meisjes hem kussen, dat was afgesproken.
Maar ie spartelde met armen en voeten tegen en sloeg van zich af.
En toen al het vrouwvolk op 'm los! Sakkerju, ge hadt het moeten
zien! Wat deden de meiden? Ze hielden hem vast en twee trokken hem
de broek van de benen af! Zo zeker als ik het vertel:
'Nondéju!' werd er gelachen met optrillende begeerte.
Maar als het werk in de Peel gedaan was, dan kwamen de bruiloften!
Allemaal 'motjes'. . .
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't Waren toch pleizierige jaren geweest, en vlot ook, goed voor de
boeren. De boekweit deed het goed in de as, verdommes goed. Er werd
veel geld van gemaakt. Ze zouden het nog eens willen beleven. Maar
later werd het verbranden op de meeste plaatsen verboden. Dat was
jammer.
2

De prijzen, die de maatschappijen boden voor de peelterreinen, klonken in het oor van de plattelands-raadsleden onmogelijk hoog. De
veengronden hadden er altijd gelegen als 'n onbekende grauwe heivlakte met diepe plassen. Zo diep, dat ze geen bodem hadden. Een
vreesaanjagende somberheid sloop er over heen, vooral ook door de
legenden van spoorloos verdwenen mensen, die verdwaald waren geraakt door dansende lichtjes, kwade geesten, waardoor de reizigers
verlokt werden naar diepe kuilen of sponsachtige modderbodems. Hopende op redding gingen ze op die schijn af in de donkere nachten,
en zonken opeens weg, getrokken naar omlaag. Menigeen had het snijdende angstgegil gehoord, en was sidderend van vrees in huis gelopen
om daar te bidden voor de arme verongelukten.
De uitgestrektheid van de Peel konden de dorpelingen zich niet voorstellen. Ze leek hun eindeloos toe. Vóór hun blikken niets anders meer
dan hei, tot héél wijd, zover als hun ogen konden boren in de vage
grijze luchtnevel, die als een beklemmende weemoed scheen aan te
drijven.
Wie het gewaagd had de voeten te zetten midden op die vale vlakte
van dreigend gespook, was er niet meer afgekomen.
Zo had de Peel eeuwenlang een natuurlijke grensscheiding gevormd
tussen de dorpen rondom.
Het turfsteken, veenbranden of het schapenhoeden 's zomers gebeurde
alleen aan de kant. Dat menen zat bij de bewoners vastgeroest; niemand kwam op de gedachte, dat het wel eens niet zo zou kuimen zijn.
Ook de schepers, die vaak bij de schapen in de Peel de nacht doorbrachten van 's maandags tot 's zaterdags, en in hun eenzaam gedenk
getuigen waren van allerlei geheimzinnig gebeuren, deden in de lange
winteravonden uitgerekte triestige verhalen van griezelig gespook en
rondwarende geesten op verderaf gelegen stukken waar zij nooit durfden komen. Met huiverende sparming werden die opgezweepte fantasieën aangehoord, terwijl de heel onwetende vertellers, belust op angstaanjagende uitwerking, zich gewichtig maakten door al erger bijzonderheden, waardoor zij het merk van de zekere waarheid aan hun
verhalen hechtten.
't Was wel waar, de ingezetenen hadden wat voordeel gehad van de
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Peel. Maar de gemeentekas had er nooit iets van getrokken, en men
kon 't hun geloven, 't waren hele toeren ieder jaar om de eindjes aan
elkaar geknoopt te krijgen. De scholen met de meesters vraten de
gemeenten op.
Zonder de waarde van veengrond te kennen, wilden de raadsleden
maar dadelijk toeslaan. Ze dachten zelfs niet aan 'pingelen', terwijl
hun dat anders in het bloed zat. Gewoonlijk, bij de verkoop van koe
of paard, bleven ze op een dubbeltje hangen, al moesten ze later de
koopman nalopen. 'Nou gaat het niet voor eigen voordeel,' schamperden andere boeren, die slechte tijden zagen in het verschiet. 'Ze zijn
te stom, ze laten zich weer opdraaien door de heren, die er wel weer
het beste mee zullen zijn.'
De raadsleden hulden zich in een gewichtig-doen van zorgen voor
het belang van de gemeente. 'Er moest wat in de pot komen', deden
ze deftig lachend, 'er moest ook wat zijn voor later.'
En die hei lag daar maar voor niks. Wie van de boeren wilde er geld
voor geven? Niemand, hè? Nooit was de Peel wat waard geweest.
Nou wou de maatschappij er meer voor betalen dan de beste bouwgrond ooit opbracht. Wie dat afsloeg, moest wel gek zijn. Men moest
er ook aan denken, dat dan zeker wel het 'kopgeld' zou afgeschaft
worden.
Die veronderstelde mogelijkheid vond ingang. Ja, dat was een mooi
ding. Het geld, dat men ieder jaar naar de ontvanger moest dragen,
dat was een zware last, daar had men niets aan. Die belasting was 'n
druk voor de mensen. Werken voor niks!
De grote heren stuurden maar briefjes thuis: vijf, zes gulden 'kopgeld' voor een boer, het leek nergens op. 't Was compleet afzetterij.
Ja, als dat afgeschaft kon worden door de Peelverkoop, dan wilden
ze d'r niks van zeggen. Die guldens hoefde men dan toch niet af te
geven.
Terwijl de dorpelingen druk redeneerden, vorderden de onderhandelingen goed.
Op de raadsvergaderingen lichtten de burgemeester en de secretaris
de leden in, hoe de zaken stonden. Zij overbluften hen met getallen
en namen, en hadden het over grootboek en rentestandaard, obligatiën en waarde-papieren. De boerenleden knikten met wijs-doening in
de gezichten en durfden niets te zeggen en te vragen. Onderling keken
zij elkander aan met een verdwaasde lach om de mond of een verstandhoudend ogenknippen, dat het 'schoon' was. Ze begrepen het
wel.
Later spraken ze er met elkaar over, diepzinnig redenerend. De schouders gingen met korte rukjes omhoog en de gezichten vertrokken zich
tot een overleg-uitdrukking, terwijl de pijp in de scheef meezakkende mondhoek hing. Zij bleven aan een tafel apart in het café zitten
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en zagen met trots andere bezoekers naar hen kijken en scherp hun
gepraat afluisteren. Ja, wat het beste zou zijn . . . geld moest interest
opbrengen . . . uitzetten . . . het sprak vanzelf . . . goeie papieren . . .
dat was de baas op de dag van v a n d a a g . . . en alles aangeschreven in
het grootboek.
Een arm gebaarde zwaaiend op: zeker, dat moest 'plaats hebben'...
Die uitdrukking had de spreker onthouden van de burgemeester. Ook
gebruikte hij wel eens 'daarstellen', en wieip dan zegevierende glansblikken in 't rond. Allen namen de houding aan van niet op hun mond
gevallen te zijn, als het er op aankwam.
Nu en dan bogen de koppen zich tot elkander over en werd er een
ogenblik gefluisterd.
Ging een van de bezoekers mee aan tafel zitten om informerend te
vragen: 'En hoe is 't nou met de Peel? Weer wat nieuws?' dan trokken de sprekers zich terug in een gewichtig-doend zwijgen. De vrager draaide zijn ogen van de een naar de ander, maar geen van de
raadsleden durfde te beginnen.
'Ja, het zou nu wel gauw uit de voeten zijn. Meer mochten ze er niet
van zeggen,' geheimzinnigde 't eindelijk.
Al naar gelang 't uitkwam, moesten ze dan gaan, naar huis, of begonnen over andere dingen te praten.

3
De gemeente, waar Toon Peeters woonde, verkocht het nog niet verdeelde stuk veen aan een van de maatschappijen voor honderd twintig
duizend gulden. Het publiek bleef echter onkundig van de juiste som.
Waarom het bekend te maken?
Met Veendorp en Peelheim wilden de onderhandelingen op de duur
niet best meer opschieten.
Beide plaatsen hadden een zeer uitgestrekt peelveld in eigendom, dat
allergunstigst gelegen was voor de exploitatie, wijl de spoorlijn er
doorheen sneed of er heel kort bij kwam. De fabrieken konden dan
zo gebouwd worden, dat ze door een zijlijn van enkele meters lengte
te verbinden waren met het stationsemplacement.
De maatschappijen kwamen met elkaar in een heftig intrigerende concurrentie om het terrein dier gemeenten te krijgen.
Haar afgezanten bezochten in stilte burgemeesters en raadsleden om
door diplomatiek gepraat te vissen naar het bod van de tegenpartij
en de opinie van het bestuur. Ze wisten dadelijk, wie de lakens in de
raad uitdeelden en konkelden met hen alleen voort.
Te Veendorp zat Van Ruwhorst in de raad. Iemand, die door het hele
dorp een gladzak genoemd werd, maar die men voor geen cent ver246

trouwde. Hij wa2 een man van veel ontwikkeling en, waar voor hem
zelf voordeel te halen kon zijn, met een ver vooruitziende 2peurblik.
Door zijn huwelijk wa2 hij in de dominerende partij gekomen, die
jaren en jaren de hele gemeente beheer2t had onder haar familiejuk.
Van vader op zoon had eenzelfde ge2lacht de burgemee2ter2plaat2 bekleed en was in die tijd rijk geworden. Ook de neven en nichtjes voeren er wel bij. De burgemeester en een der wethouders waren neven;
Van Ruwhorst was getrouwd met een nicht van de burgemeester;
de andere wethouder was een oom van een der raadsleden, wiens neef
ook weer lid was. Zo vormde het hele bestuur een samenstel van
bloedverwanten.
Van Ruwhorst had geen ander geweten dan zijn beurs. Dat, zijn gladheid en zijn familie maakten hem tot de man van de grootste invloed
in de gemeente. Het volk vleide hem om zijn hulp om iets in de raad
gedaan te krijgen, en uit vrees, 't Was zo'n rare. Men kon niet weten,
men moest voor hem oppassen.
De een nam hem in de arm voor een leverantie aan de gemeente,
de ander om vrijstelling van het een of ander, dat hem lastig uitkwam.
Iedereen, die zijn steun kreeg, klaagde echter in het geheim wel eens
pijnlijk: 'Ik heb het, maar ik weet bliksems goed waarvoor!'
Hij leefde op een zeer grote voet. Maar niemand wist, hoe het eigenlijk met 'zijn fortuin' stond. Van tijd tot tijd geruchtte het gepraat
rond, dat ie 'op' was. Hij zou nu zéker failliet gaan.
Meest waren dat gevolgtrekkingen van mensen, die hoofdschuddend
aanzagen, hoe dikwijls Van Ruwhorst andere zaken aanpakte.
Van hooihandelaar werd hij steenfabrikant, begon daarna een grote
boerderij, en deed na enkele jaren weer wat anders.
Handige reclame vestigde de aandacht op zijn persoon. Dat er jaren
geleden een ballon in de gemeente was neergedaald, zette hij voor de
feestlustige dorpelingen uit tot een hoogst gewichtig gebeuren, zoals
zelden of nooit voorkwam. Op de vijfentwintigste 'gedenkdag' moest
op de plek, waar ie was neergekomen, een gedenkteken onthuld worden. De buitenlandse luchtreizigers werden uitgenodigd en toegesproken in een opgeschroefde feestrede in hun eigen taal, terwijl het hele
dorp meevierde met bogen, kransen en bierdrinken. De naam Van Ruwhorst prijkte in de buitenlandse bladen.
Een groot gedeelte van het jaar reisde hij Europa rond. Thuis gekomen geestigden zijn verhalen over meiden in Parijs en Wenen zijn toehoorders in de herbergen een roes aan.
' 't Is een vetlap,' meenden ze dan, maar met bewonderend-tegen-hemopzien in hun blikken, en verering in hun gelach.
Iedereen hunkerde naar het voorrecht, met voldoening tonende, jaloezie afdwingende stem te kurmen geuren:
'Gisteren zat Van Ruwhorst er ook weer te vertellen. Het is een klant!
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Ja, ja, hij kan er wat van maken als hij aan de gang is. Hij zei tegen
mij . . . hij kent mij goed, weet ge . . . ik heb nog al eens met hem te
doen . . .'
't Was iets, zich zo familiaar te kunnen houden.
Als hij zat te vloeken over de 'papen', van wie hij allerlei schuine
streken wist te verhalen, dan overrompelde hij allen met zijn durf,
dat zo maar ronduit allemaal te zeggen. Iedereen had er pleizier in.
Men wist ook, dat hij — als hij in Veendorp was — wel naar de kerk
ging, maar op het oxaal de krant ging zitten lezen, terwijl hij zijn sigaar rookte.
Wijl ie altijd veel te laat kwam, had men eens de deur naar boven
met een touwtje dichtgebonden. Door de bons van zijn lichaam knapte het echter stuk, en een algemeen gelach juichte hem toe.
Door zijn familiebetrekkingen trad echter niemand openlijk tegen hem
op. Aan alle kanten kroop de vleierij hem tegen, loerend op zijn hulp.
Vooral de boerenbevolking overlaadde hem met haar aanbiddende
gunst. In haar midden in de cafe's vloekte en grofde hij met de anderen over. Vaak kwam hij er op klompen en sprak het dorpsdialect met
Jan en Piet, en eveneens in toespraken bij bijzondere gelegenheden.
Dan prezen de lui trots: 'Niks groots is ie toch, hé? Hij kan met allemaal omgaan en is tegen iedereen vriendelijk.'
Dat geen dienstmeisje bij hem veilig was, nam niemand hem kwalijk.
Er werd eens over gelachen. Toen hij echter later hertrouwde met
een meisje van een arbeidersfamilie, die zich niet met geld liet afschepen en het hem lastig maakte met najouwen, keerden de deftige lui
zich van hem af. Hij haalde hen weer naar zich toe door zijn bemoeiingen om een vreemde kloosterorde in het dorp te krijgen. Ineens was
ie toch een godsdienstige kerel. Hij had zijn fouten, maar wie heeft
die niet? Toch een mens van geloof. En bij de eerstvolgende vacature
intrigeerden z'n familie en haar vele helpers hem in de Provinciale
Staten, door die nieuwe grootheid alle gepraat de kop indrukkend.
Een van de maatschappijen had Van Ruwhorst in de arm genomen.
Op de raadsvergadering kreeg ie gemakkelijk het vooraf besproken
plan uitgevoerd, dat er een commissie zou gekozen worden om verder
met de maatschappijen te onderhandelen. Het ging om heel moeilijke
zaken. Immers de leden moesten niet vergeten, dat de gemeentepoel
behalve uit een terrein veen, goeie turfgrond, ook uit een groot stuk
waardeloze hei bestond. Zo'n maatschappijen kon men niet vertrouwen. Ze wilden wél dat veen kopen, maar de gemeente met de hei
laten zitten. En wat moesten ze daarmee dan aanvangen? Neen, hij
zou zeggen, alles in de hoop, het goeie met het kwaje. Wat zeiën
de anderen?
Ja, ja, knikten de boeren, druk met elkaar rumoerend, niet vertrouwen,
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het goeie met het slechte, net als een korf biggen.
En dan moest men er ook goed over denken, of de gemeente de grond
zou verkopen, of wel alleen het grauwe veen, zodat het zwarte veen
later weer aan de gemeente terugkwam, want de mensen moesten toch
te steken hebben, en ieder was zich zelf het naast, de raad moest zorgen voor de gemeente en de ingezetenen, en niet voor de maatschappij.
Daarom was het nodig die zaak in handen te geven van een commissie, bestaande uit drie leden, die kennis en tijd hadden om alles
goed te regelen.
Handig had hij wantrouwen gezaaid tegen die 'vreemde heren', die
er alleen op uit waren om de boel af te zetten en te bedriegen. En
toen er werd voorgesteld als commissie aan te wijzen de burgemeester, de oudste wethouder en Van Ruwhorst, werd dat met toejuichende instemming aangenomen.
Een paar maanden later, op een avond van vrij bierdrinken voor de
hele gemeente ten huize van een raadslid, die café hield, onder het
bedronkenheids-lawaai en getier, terwijl de drank over tafels en vloeren plaste, werd bekend gemaakt, aan welke maatschappij de gemeente-peel was verkocht. De mededeling werd met hoera-geroep en voetgestamp begroet. Niemand bekommerde zich om iets anders dan de
glazen, die aanhoudend volgeschonken, leeggedronken of omgedaverd
werden.
Later wist niemand het fijne van de zaak. De een noemde deze, de
ander die som, maar het was in ieder geval een boel geld. De peel was
voorgoed verkocht, behalve de hei, waar geen turf zat.
't Kon de dorpelingen ook minder schelen. Maar het was 'n verdomd
plezierige avond geweest. Gezopen, kerel! Ze wilden, dat er nog maar
'ns weer een peel verkocht werd, dan konden ze'm nog 'ns raken!
't Enige, dat het publiek ooit vernam, lekte bij een verkiezing uit,
een paar jaren naderhand.
Een vroegere intieme vriend van Van Ruwhorst was zijn vijand geworden en trachtte nu in de raad te komen. Vóór de stemming had
hij de gemoederen warm gemaakt door zijn uitlatingen en zijn houding van veel weten aangaande knoeierijen van sommige leden. Van
Ruwhorst werkte hem tegen en beiden wonden de bevolking op door
trakteren, omkopen en elkaar bekladden. Niets werd ontzien, beider
privé-leven kwam bloot te liggen voor aller ogen. Het publiek wierp
zich met wellust op de onthulde naaktheid en kon zich in z'n door
drank opgezweepte hartstocht niet genoeg verzadigen aan het ongekende genot.
Toen de uitslag bekend was en men wist, dat Van Ruwhorst en zijn
partij het gewonnen hadden, verweet de gevallen kandidaat hem in
het publiek, dat ie de gemeente voor een grote som gelds had bestolen,
omdat door zijn schuld het hogere bod van de andere maatschappij
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niet was aangenomen, terwijl ie zelf tienduizend gulden in de zak had
gestoken als beloning van de kopers.
Van Ruwhorst wankelde onder de slag en een vale kleur schoot op
over zijn gelaat. Zonder tegen de op hem neergebonsde beschuldiging
iets te zeggen, ging ie heen.
Zijn tegenstander woedde nog voort: 'Hij zal het niet liegen heten.
Dat ie me maar eens aanklaagt bij de rechtbank, dan zal ik 't hem
bewijzen. Maar gij allemaal, ge bent kerels van niks! Ge laat de boel
bedonderen. Ik zal doorzetten!'
Aangemoedigd door de bijval van enkelen, onder de roes en de herrie,
zond hij nog dienzelfde avond een telegram van beschuldiging aan de
Commissaris der provincie.
Spoedig echter zonk de opgegiste drukte weer neer. Och ja, het zal
wel zijn. Ze stelen allemaal, de een zo goed als de ander! Allemaal één
duvel. De pot verwijt de ketel.
Zo suften de lui onverschillig voort als altijd. Vooral, toen niemand
iets hoorde op dat telegram. Een enkele meende nog wel: ja, maar het
is vreemd, dat Van Ruwhorst de mond hield. Als het toch gelogen
was, dan zou men denken dat hij zich in een volle kamer niet voor
een schelm liet uitmaken! Er was echter geen beweging meer te krijgen in de logge massa. Moeizaam traagde zij voort, voorlopig niet
wakker te schokken uit 'r gewone vadsige rust, waarin zij door jarenlang buiten alles gebleven te zijn en stompe onwetendheid was
weggedommeld.
Och, grote heren vangen mekaar geen vliegen af. Wie 't kortst bij het
vuur zit! En de pastoor zegent zich zelf het eerst. Wat had men er
ook aan, of de gemeente zoveel geld had? Voor wie was dat nou
voordelig? Ze staken d'r geen cent van op.

4
De secretaris van Peelheim doorleefde dagen van zwaar gedenk. Onrust koortste jagend om door zijn kop. Zou hij zijn plannen uitgevoerd krijgen, vóór dat vermoedens in deze of gene oplichtten? Als
die vervloekte schoolmeester er maar niet was. Die vent zat nou overal in te snuffelen. Die met zijn historie-studie en schrijven! Maar
wacht maar 's, hij zou hem nog wel eens te pakken krijgen! Niet
rusten, voor ie 'm uit de gemeente had, die liberaal, met zijn geklets
over volksontwikkeling. Vo/A:sontwikkeling, uo/fcsontwikkeling? Het
volk was al véél te slim. Moest dat zich ook al gaan bemoeien met
zaken van bestuur? Niks mee te maken! Dat zou de ondergang zijn
van alle gezag. Hij zou die akelige schoolmeester er uitschoppen, hem
vertrappen! Néé, geen betrekking in een andere gemeente mocht die
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vent hebben, die oproennaker, die volksbederver, op straat moest ie,
verrekken van armoe. Anders was ie toch niet klein te krijgen!
Had ie eerst die geschiedenis van de peel maar eens achter de rug
naar zijn zin, dan beloofde de secretaris, alleen zijn woede uitrazend
in zijn opgewonden kwaad gedenk, terwijl zijn tanden zich knarsend
op elkaar beten en z'n kramperig gebalde vuist dreigde, dat ie die
bemoeial een loer zou draaien, waarvan ie neertuimelen zou!
Dan kon ie schreeuwen over waarheid en recht en volksontwikkeling,
en met een voet op zijn nek, ha!
Een sissend sargelach van zich verlustigende wraak trilde kort, venijnigend, uit zijn zwoegende borst op.
Bij al wat ie tot nog toe had geprobeerd om zich zelf en zijn familie
er bovenop te helpen, was altijd die schoolmeester plotseling weer opgedoken als een raddraaier om tegen hem te waarschuwen,
't Belang van de gemeente. Het belang van de gemeente!
Wat ging hém het belang van de gemeente aan? Was hij daarvoor
secretaris geworden? Zijnentwege kon de hele boel dadelijk stikken,
als het hém maar goed ging. Had hij nou de burgemeester en de paar
raadsleden, die wat in de melk te brokken hadden, in z'n macht weten
te krijgen door hun geheimen uit te vorsen, om telkens door zo'n
schooier, een vreemde nog wel, gedwarsboomd te worden?
Als dat zootje schoolopzieners, die liberale bocht, die vrijmetselaars,
hem niet de hand hielden, dan had de raad hem al lang weggetrapt.
Maar zijn beurt zou nog wel komen. Het volk tegen hem opzetten
door praatjes rond te strooien over z'n gemene boeken! Dat moesten
wel gemene zijn, want zoveel goeie waren er immers niet. Hem uitlokken tot iets verkeerds, waarop de raad vat kon hebben. Op z'n gedrag
was niets af te keuren, daar zorgde de smeerlap wel voor, dronk niet,
liep niet naar meiden, maar wie wist, wat ie op andere plaatsen deed?
Toch, er aan moest ie, geen pardon!
En deze keer zou de secretaris zijn slag slaan. Burgemeester en raad
kon ie drijven waarheen ie wilde. Ze waren wel gedwongen, valslachte
hij.
Als hij aan het touwtje trok, moesten ze dansen. De papieren van het
raadhuis had hij mee naar huis genomen. Dat was een schat. Daar
kon hij de lui mee zwepen, als ze niet gewillig gingen naar zijn doel.
De burgemeester was ook een stommerik, kende niks. Hoe was zo'n
ezel nou aan zo'n baantje gekomen? Wee, als ie zich verzette, dan
speelde hij de geheimen in handen van die schoolmeester, en dan zou
't gaan stormen!
Toen de maatschappijen haar aanvragen gericht hadden tot het gemeentebestuur van Peelheim, glinsterden de blikken van een paar boeren-raadsleden op:
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'Verdomd, wat een mooi geld, nietwaar? Verdomd, ja, dat kunnen we
er niet elke dag voor krijgen!' Maar, wel wetende welke rol de secretaris gewoonlijk in het bestuur van plattelandsdorpen speelt, hadden
de geheime afgezanten der maatschappijen zich gewend tot secretaris Jennesen. En die politiekte slim met de partij van het ogenblik, op
de hand van de maatschappij, met wier vertegenwoordiger hij sprak.
Hij deed dat al, voordat bepaalde plannen in z'n berekenend denken
oprezen; het was hem aangeboren alles te bekijken met ogen, die rondspeurden of er voor hém ook voordeel uit te maken kon zijn. Kwam
hij tot het zéker weten van niet, dan nam hij de houding aan van bescheiden gemeente-ambtenaar, die zijn plaats en zijn plicht kende.
Hij had zich met zulke dingen niet in te laten, gingen de raad aan.
Hij was maar secretaris, deed slechts, wat hem voorgeschreven werd.
Ieder het zijne. De schoenmaker bij de leest.
Hij deed dat echter nooit dan nadat hij alles had gehoord en alle
inlichtingen had uitgevraagd. Men kon niet weten, hoe het ooit nog
eens te pas zou komen.
Als de waarschijnlijkheid van eigen voordeel voor zijn wikkende kansen-berekening de overhand kreeg, maakte hij zich meester van de
toestand, paaiend met veel beloften. Liep het dan nog anders dan het
ogenblik beloofde, wel, dan kon hij immers weer alles van zich afschuiven op de raad? Hij was niet verantwoordelijk. Ten slotte moest
de burgemeester maar zien hoe die er zich uitwerkte. Kon hém ook
wat schelen.
De bevolking van Peelheim sprak nooit over de burgemeester en de
raad. Voor haar was het hele bestuur, de hele macht, die over het
vóór of tegen beschikte: het sikkertaoriske. Dat was een slim manneke.
De burgemeester vroeg Jennessen gedwee, wat hij van die peelverkoop
dacht, heel overgeleverd aan de overheersing van de secretaris door
gevaarlijk verleden en machteloze onwetendheid in alles, wat buiten
het kringetje van het duffe dagelijkse doen ging: 's morgens bitteren,
een uur op het raadhuis 'ns kijken, of er niets ondertekend moest worden, waar de secretaris het aanwees, en 's middags zijn gewone pot
gaan drinken. Sedert z'n benoeming had Jennesen hem van lieverlede
daartoe gedwongen. Hij had het gevoeld, maar durfde zich niet verzetten. In het begin gemelijkte hij er wel over en gaf zich lucht in
eenzaamheid, terwijl het voornemen soms eens vastwillend hem aansterkte aan dat optreden van een ondergeschikte een eind te maken. De
secretaris biologeerde hem echter onmiddellijk tot willoos doen. Later
zeurde hij zijn houding weg onder een prijzend gepraat, dat hij op
zijn oude dag maar wat rust nam. Aan Jennesen had hij goeie hulp
gekregen. Die was jong en werkte hard, wist de weg ook, hoor! Ja,
de gemeente had een secretaris die ze missen zou. Bij de hand als geen.
Al langer hoe minder voelde hij zich op zijn gemak op het raadhuis
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en op raad2vergaderingen. Zenuw-bevingen trilden om zijn mond al2
hij wat moe2t zeggen. Hij keek Jenne2en hulpeloo2 naar de ogen en
zat verlamd onder de druk van vree2, dat hij opge2chokt zou worden
door een 2nauw, weer een barre 2tommiteit uitgehaald te hebben. Een
trap onder de tafel of een dreigende blik van de 2ecretari2 deed hem
midden in een zin ophouden, terwijl hij met een kwebbelend lachen,
beschaamd stotterend rondkeek.
Als een verkwikkende weldaad voelde hij de bevrijding van de folterende banden, die Jeiuiesen om hem heen had geslagen, zodra hij weer
thuis of in de herberg ongestoord kon wegvege teren, sufferig 2lurpend
aan zijn borreltje en zijn glas bier.
Hij had zelfs de kracht niet om zijn ontslag te nemen. De secretaris
wilde daar niet van horen. Wat, nee, burgemeester blijven tot zijn
laat2te uur. Geen gekkeman2praat. Hij wa2 nog 2terk genoeg en de
gemeente kon hem niet missen.
Die vleierij kwam dan over hem als een zoete streling, waarvoor stille
dankbaarheid in zijn hart opleefde. Jennesen méénde het toch goed
en ijverig deed ie zijn best voor alles. De zaken waren in orde op het
raadhuis, nooit een aanmerking van hoger hand.
Hoe de secretaris dacht over de peelverkoop?
Kortaffend klonk het antwoord:
'Maak u maar niet druk! Tijd genoeg. Zullen wel eens zien!'
De bekende stemtoning van onwil en 'waar bemoei jij je weer mee'
joeg de burgemeester dadelijk terug in z'n gewone zwijging, waaruit
hij 't even gewaagd had te voorschijn te treden bij het vreemde
nieuws, dat gewichtig alle gemoederen had gelokt buiten het eentonig
roncirkelend leventje van alle dagen.
Jennesen had niets geen haast. Hij moe2t eer2t alle2 weten. Wat die
maat2chappijen van plan waren. Om in 2tilte, weloverleggend, 2port
voor 2port te kunnen va2thechten, waarlang2 hij en zijn familie zouden kunnen opklimmen naar de hoogte van rijkdom en macht. Zijn
traktementje van achthonderd gulden per jaar bracht voor zijn gezin
niet meer dan een 2teed2 zorgelijk be2taan. Hij wilde geld hebben,
geld voor hem, zijn vrouw en hun drie kinderen. Hij wilde de weldoener zijn voor zijn andere verwanten, die ook op dezelfde ladder
mee moe2ten omhoog. Hij wilde zijn dé man in de gemeente, eenmaal
ook in het publiek, voluit, al2 burgemee2ter.
Eindelijk had hij, streepje voor streepje, de weg afgetekend, die hij
besloten had te volgen met dwingende kracht. Als de omstandigheden
hem noodzaakten tot afwijken, dan mocht dit slechts schijnbaar zijn
om des te gemakkelijker te komen tot het doel, door, gevend en nemend, allen te misleiden, die een andere richting uit wilden.
Hij vreesde 2lecht2 De Vi22cher, die vervloekte 2choolmee2ter, die
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altijd voor hem opspookte als een bedreiging om hem te slingeren
van het pad naar zijn eigen belang. Niet, dat die op het ogenblik de
raad zou kunnen omwerken tot tegenkanting. De raad, die troep jaknikkers, minachtte zijn gedenk, 't Was hem te flauw, zoiets te veronderstellen. Maar de uitvoering van zijn kunstig ineengeschoven
plan lag over jaren. Als het iemand gelukte de delen los te maken en de
ene, altijd dezelfde, schakel te zien, dan zou het De Visscher zijn.
Die liet zich niet blindmaken. Anderen waren er nog wel toe te brengen, de ogen dicht te doen, als men hun zak opende. En zijn geredeneer kon misschien een argwanende houding tengevolge hebben in
de toekomst, van bevolking of autoriteiten. Als toch ooit de weg naar
boven voor hem en zijn familie versperd werd, terwijl zij nog lang niet
aan het eind van verlokkelijk toeschitterende rijkdom waren, dan
maakte dat alle voorafgaande inspanning voorgoed vergeefs. Duidelijk
helderde zijn verder leven in zo'n geval voor Jennesens kansen-beschouwing op. Kwam het ooit zover, dan was ie verloren, dan was
alles bedorven. Geen andere ondernemingen konden meer slagen, omdat aller wantrouwende blikken hem zouden blijven begluren, zelfs
waar geen reden tot verdenken mogelijk was.
Hij zag zijn lot klaar begrijpend voor zich. Door iedereen veracht,
door zijn vijanden nog bespot, dat zou het einde zijn. Met knarsende
woede voelde hij reeds, hoe allen, en het meest, die nu vleiden en
vreesden, over hem heen zouden lopen.
Deeltje voor deeltje rafelde hij de bijzonderheden voor zich neer.
't Was om hels te worden, alleen het denken over de mogelijkheid al.
Maar dan blonk daarnaast in alle glans het heel voltooide gebouw
van fortuin, aanzien, macht, dat de menigte slechts kruipend en smekend om een gunst zou durven naderen. Hij aanschouwde het als een
trotse sterkte, waartegen alle geroep over waarheid en recht afglitste
als een zuchtje tegen een rots.
Wat zou hem dan nog kunnen deren? Hij moest en hij zou opklimmen tot daar boven toe. 't Doel was waard het gevaar, onderweg naar
beneden geslingerd te worden, te trotseren. En als De Visscher het
waagde zich vóór hem te plaatsen om de doortocht te beletten, welnu,
dan die maar teruggestoten.
Naar alle kanten uitkijkend pakte Jennesen de uitvoering aan.
Waarom boden de maatschappijen zoveel geld voor de veengrond?
Natuurlijk alleen voor haar eigen voordeel. Als zij zulke prijzen wilden besteden en dan zelf nog moesten verdienen, dan moest de Peel
toch schatten waard zijn. Hij had zich veel moeite gegeven om alles
te onderzoeken, en ja, hij wist het nu zéker, dat de Peel schatten
waard was, en ze was die ook waard voor de gemeente zelf. Hij wilde,
dat allen, de raadsleden en de ingezetenen, het zo goed begrepen als hij254

Wat wilden de maatschappijen doen? Fabrieken bouwen en het grauwe veen vermalen tot turfstrooisel. Maar dat kon de gemeente immers
ook? Daarom: niet verkopen, zelf exploiteren. Dat was 't! Als de raad
het wél meende met de gemeente, dan moest ie daartoe overgaan.
Kijk, men moest zich eens alles goed voorstellen.
Aangenomen, dat een van de maatschappijen de grond kocht. Hij
zou de hoogste prijs nemen, die men misschien kon krijgen, twee
miljoen gulden.
Wat dan? Dan had de gemeente dat geld. Maar dan? Ze kon die som
uitzetten en er jaarlijks bijvoorbeeld zestig duizend gulden rente van
trekken. Daarvoor was niet alleen het grauwe, doch ook het zwarte
veen voor altijd weg. Wat moesten de mensen dan beginnen om brandstof te krijgen? Kopen! Dat was nadelig voor de ingezetenen en het
geld uit de gemeente jagen, weer naar de maatschappij terug, 't Zou
dus zijn met de ene hand krijgen en met de andere hand weer geven.
Vooral de mindere man moest er schade door ondervinden, maar ook
de boer en de burger zouden het in hun beurs gaan voelen. Wie zou
't de raad dan dank weten zó het welzijn van de gemeentenaren verwaarloosd te hebben?
Dat was nog niet alles. De gemeente verkocht haar grond en — had
geen werk meer voor de vele arbeiders. Wat dan? Geen andere uitkomst dan bedeling door 'de arme'. Hopen van vreemd werkvolk kwam
bij de maatschappijen in dienst en ging zich dus in Peelheim vestigen. Waar moest dat op uitlopen? Nu leefde de bevolking nog in heilige eenvoud, in tevredenheid met het dagelijks brood, vol eerbied voor
de oude zeden, voor het gezag en de heilige godsdienst. De vreemden
zouden hen komen verpesten met allerlei verderfelijke nieuwigheden
en opstokerijen, waarvan thans helaas in de gemeente al een waarschuwend voorbeeld rondliep, tot ergernis van alle geestelijke en wereldlijke overheden, ja, tot ergernis van alle weidenkenden. Hij zou
willen uitroepen, laat weg al dat vuil, al die ongerechtigheden van opstand, gemor en onzedelijkheid!
Dat nummer één. Want dit was al erg genoeg, maar nog niet alles.
Nummer twee zou zijn: binnen een paar jaren gedwongen een nieuwe
school in de Peel te bouwen en er weer dure schoolmeesters neer te
zetten, die alleen wel duizenden gulden van de rente zouden opslokken.
De raadsleden hadden al gehuiverd, toen ze alle onheilen op de gemeente zagen neerdalen. Maar nu sloeg de schrik hun om het hart.
Nog meer meesters?
't Was genoeg, niet verkopen!
Jennesen blikte voldaan rond. Gewonnen, juichte het in hem op. Toen
ging ie door.
Nummer drie: Na enige jaren had de maatschappij al het grauwe
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veen verwerkt. Wat dan? Wat dan? Dan trekt ze zich van al die arbeiders niets meer aan. Zij heeft de centen opgestreken, en wij, de
gemeente, blijven met het volk zitten. Moeten de scholen onderhouden, de dure meesters betalen en — die hoop vreemden komen allemaal 'aan de arme'. Hebben we aan ons eigen volk nog niet genoeg?
Onrust rumoerde rond, dreigend met de ergste rampen. Het secretariske had het goed gezegd!
Iedereen begreep, dat het zó moest gaan. En bewonderend deden de
lui: waar haalt ie het bijeen?
Nu zou Jennesen ook eens uiteenzetten, hoeveel beter het zijn moest,
als de gemeente zelf exploiteerde.
Vooreerst bleef ze in het bezit van de grond. Ze had geld genoeg om
ook een fabriek te bouwen. De mensen van Peelheim, die anders dikwijls zonder werk zaten, konden hun brood dan verdienen aan de
gemeente. De boerenstand hoefde daar geen schade onder te lijden;
als men baas was in eigen huis, kon men de werkzaamheden immers
inrichten naar eigen believen? Dat was al ontlasting voor 'de arme',
verdienst voor de ingezetenen, de zwarte turf bleef er, en het geld
hield men in de gemeente, terwijl de winst, die anders de maatschappij
maakte, ook nog in de kas van de gemeente kwam.
Ten tweede, geen vreemd volk, ten derde, dan behoefde er geen school
gebouwd te worden.
Hij had alles uitgerekend en rijde de getallen overbluffend neer. De
uitkomst was, dat behalve alle andere voordelen, de gemeente in enkele jaren tijds door eigen exploitatie minstens toch een paar miljoen
rijk moest zijn.
Elke hectare veengrond kon voor minstens tienduizend gulden aan
zwarte turf opleveren. Van die som bleef meer dan zevenduizend gulden zuivere opbrengst over, want alle onkosten van vervening, drogen en verwerken zouden samen niet aan drieduizend gulden komen.
De raad zou stapelgek zijn, als hij de veenexploitatie in andere handen
wilde geven. De Peel kon een goudmijn worden voor de gemeente.
Hij had alles opgeschreven en wist het voorstel uit te lokken, dat het
gedrukt zou worden en opgezonden aan de Deputatie.
Enige maanden later was het beslist, dat Peelheim zelf het veen exploiteren zou. De secretaris vierde in stilte zijn triomf, wel oppassend
in het publiek zich te houden, alsof het hem persoonlijk niet kon
schelen. De bevolking verafgoodde hem, maar hij deed bescheiden:
ja, hij had zich uitgesloofd voor de gemeente, doch hij meende daarmee niets anders dan zijn heilige plicht gedaan te hebben. Zo was hij
nu eerunaal. En och, hij wist het wel vooruit, de goede inwoners
van Peelheim waardeerden zijn werk, maar toch zou ondank ook weer
zijn loon zijn.
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'Nee, nee', verontwaardigden de lui zich.
Ja, Jennesen wist beter. Dan moest er zo'n vreemde kerel niet in het
dorp lopen, die niets anders kon dan met zijn eeuwig vitten op hem
en zijn afkeuren de mensen bederven en hun het geloof ontnemen,
de eenvoudige dorpelingen ophitsen tegen het gezag. Zo'n vlegel kon
immers de kinderen ook niets anders dan slechtigheid leren? Hij had
nu zijn best gedaan, maar wat zou het helpen? Die goddeloze schoolmeester met zijn duivelswerk bleef toch aan de gang om al zijn moeite te vernietigen. Nee, hij wist wel, de weigezinden luisterden niet
naar zijn gepraat, maar er waren er toch altijd, die hem aanhoorden
en te goeder trouw het met die satan bleven houden. En hij had het
toch zo goed voor met de gemeente, klaagde hij, zuchtend onder een
last van weemoed en miskenning.
De Peelheimers schaarden zich luid roemend om de secretaris, die
zich daardoor gedragen voelde als op een vaste bodem.
Het duidelijkte door tot zijn altijd werkende berekening, dat ie zorgen moest de verkiezingen in de hand te houden.
Dat hij doodarm was vóór zijn benoeming tot secretaris, kwam in het
denken van de menigte niet op. Zij trompette vol ijver zijn lof en zag
vooral zijn eenvoud als een wonderbaarlijk verschijnsel aan zijn persoon. Hij was toch zo'n geleerde baas, en niks groots, deed zoveel voor
de boer en de werkende man.
Hij begreep, dat hij zulke stemming moest bewaren. Het volk te vriend
houden door zich nederig voor te doen, en als het nodig was voor dit
of dat gehucht iets van de raad gedaan zien te krijgen, zo in verkiezingstijden.
Voor de rest zou hij zich voor dat vee niet druk maken. Liever voor
zich zelf zorgen. Er zou in de komende jaren wat te doen zijn:
industrie en handel drijven; de administratie goed inrichten, arbeiders
aannemen, personen uitzoeken voor betrekkingen, rekening en verantwoording doen aan raad en Deputatie.
Al zijn tijd zou daardoor in beslag genomen worden. Een klerk op
't raadhuis voor het dagelijks werk — nog een paar jaren wachten,
dan was zijn zoon zestien — kon best.
Dat hij organist van de parochie-kerk bleef, werd breed uitgemeten
als de schitterendste deugd.
Jennesen was slim genoeg om te weten, dat dit baantje in de ogen
van het volk een cachet van kerkelijkheid op zijn persoon drukte. In
dat voorrecht mocht zich zelfs de orgeltrapper verheugen, wijl de
menigte in verstarde waan van onwetendheid gewoon was het een
met het ander te vereenzelvigen, ook als de natuurlijkste zaak van de
wereld uiterlijk en wezen, geestelijke en wereldse dingen onder elkaar
te vermengen.
Bovendien bracht het hem enkele honderden guldens per jaar op. De
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parochie was rijk, had dagelijks een paar missen met zang van allerlei stichtingen, behalve de begrafenissen, huwelijksmissen en andere
bestelde diensten.
Dat orgelspelen zou ie voorlopig niet laten varen.

5
De Visscher had geen exemplaar van Jennesens schrijven aan de Deputatie te zien gekregen. Geen van de raadsleden bezat er een. Wel
hoorde hij hun een heel verward relaas geven van de inhoud. Zij zetten de tegenstrijdigste dingen naast elkaar, alles dooreenhalend, zoals
het in hun nazoekend herinneren naar boven kwam, niet in staat te
ordenen.
Het enige dat hij met zekerheid vernam, was het besluit, waardoor de
gemeente-exploitatie een feit was geworden.
In zijn ziel sluimerde een sterk gemeenschapsgevoel. Hij was echter
opgevoed in de oude school, en gedurende de jaren van zijn studie
voor de examens van onderwijzer en hoofdonderwijzer was dat levend
begraven onder een berg handboeken-geleerdheid, terwijl ook zijn
omgeving van makkers en leermeesters niet de geschiktheid bezat tot
algemeen-ontwikkelende gesprekken. Het waren altijd dingen van dagelijks gebeuren, lol-maken of de opgaven voor de les over rekenkundige eigenschappen en spraakkunstkwesties, waarmee hun geest zich
bezig hield. In zijn eenzaamheid verkwikte hij zich met historie en
lectuur, zich daardoor al verheffend tot een bredere kijk en dieper gevoel boven de anderen. Voor zijn genoegen schreef hij nagedane
schetsen en opstellen en droomde van een toekomst, dat hij schrijver
zou zijn.
Na zijn hoofdakte-examen werd hij benoemd te Peelheim en kwam
er in betrekking als een stil voor zich heen levend bescheiden jongetje. Zijn oude liefde voor historie-beoefening en literatuur-studie leefde daar op en met hartstocht legde hij zich op die vakken toe. Vooral voelde hij zich gedrongen tot gewestelijke en plaatselijke geschiedenis. In de boerenhuizen deed hij menig oud boek op, zowel als
antieke voorwerpen. En snuffelend in de archieven zag hij voortdurend klaarder het verleden der streek voor zich oprijzen.
Meer en meer trokken de nevels der vergetelheid voor zijn zoekende
blikken weg. Toegerust met een vlug combinatievermogen zag hij het
verband tussen dat volksleven in vervlogen jaren en wat de literatuur
tot hem sprak. Zijn natuurlijke neiging kwam hem daarbij nog te
hulp om hem de voorbijgegane eeuwen voor te stellen als een lang
tijdperk van knechting der massa, die nu en dan wel in verzet kwam
na eindelijk niet meer te dulden onderdrukking, maar door tonelen
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van bloed en gruwelen weer, beangst, verzwakt, uitgeput, teruggedreven werd in de banden van dwang en uitmergeling.
Zijn bescheidenheid van huis-uit weerhield hem echter van openlijk
spreken. Pas, toen de plaatsing van zijn eerste stukjes over gewestelijke historie in een tijdschrift en een almanak hem de durf van kunnen schonk, begon hij tot enige Peelheimers zich uit te laten over
daden van het gemeentebestuur in verleden tijden. En onmiddellijk
ondervond hij, hoe kwalijk hem dat door alle gezagsmensen in de gemeente genomen werd. Wat moest die vreemde schoolmeester hier
zich met zulke dingen bemoeien? Vooral Jennesen maakte zich druk
over zijn slechte denkbeelden. Die schoolmeester was een liberaal,
een oproerkraaier. Verbaasd vroeg De Visscher zich zelf af, wat hij
dan toch misdreven had! Zei hij iets anders dan de waarheid? Pijnlijk
getroffen door zulke behandeling, door al het kwaadspreken en verdachtmaken achter zijn rug, waarvan stukjes en beetjes tot hem doordrongen, zat hij uren op zijn kamer, neergedrukt te peinzen. De zwaarmoedigheid kwam dan over hem aansluipen als een geheime macht,
die zijn ziel omklauwde in een naar het scheen niet meer te ontworstelen kwelling.
Maar geprikkeld tot verdediging van zijn recht, en steunend op zijn
weten trad hij met meer kracht op. Met het winnen van aanhang nam
ook de geniepige vervolging toe. Zonder het te willen was hij opeens
in de strijd gezet en vroeg hij zich zelf soms verbaasd af, hoe het zo
was gekomen.
De dorpsmachten vreesden hem, meer nog door het vermoeden, dat
die kerel van alles op de hoogte zou zijn, dan door hetgeen hij openbaarde. Hij begreep zelf niet, hoe het mogelijk was. In zijn naïef
leven had ie nooit het verlangen voelen ontwaken de strijd te zoeken.
Als hij op zijn kamertje zat bij zijn boeken, terwijl het lamplicht een
kring om de tafel heenschijnselde, vervagend naar de kanten, dan
voelde hij een behaaglijke rust van stil geluk zijn vertrekje vervullen.
Zijn ziel ging uit naar antieke voorwerpen, vaasjes, borden, pannen,
een oud eikehouten kastje met snijwerk, een klok, alles wat hij maar
had kunnen krijgen. Met piëteit gleden zijn blikken er over heen. Ieder
dingetje had hij lief, het sprak tot hem van het eeuwig mensen-gezwoeg, het onophoudelijk zoeken en uitdenken ten gerieve van hen,
die een deel van hun kapitaal wilden afstaan voor levensgemakken
of om hun ontwikkeld schoonheidsgevoel te verkwikken aan kunst
na de zorgen van waardigheid of ondernemingen. In zijn vrij-vliegende
droomfantasie leefde de man weer op, die z'n hele ziel had gelegd in
zulk een voorwerp, dat door de grote massa nu voor oud vuil in een
hoek werd gesmeten. Dagen had de maker er aan gearbeid. Voor een
armelijk stukje brood voerde hij de bestelling uit, maar voor een beetje zelf troost in zijn hard bestaan zocht hij naar iets moois.
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Wat droevige 2laventijden moe2t dat verleden van eeuwen toch gewee2t zijn! De oude ka2telen en kerken, die zware ma22a'2 van bouwkun2t, hadden men2enleven2 gevergd, men2enlevens, die niet geteld
werden. Voor de velen, die verpletterd waren onder 2teenblokken, kwamen anderen in de plaaüs, aangezweept, door dwingende machten. Die
opgejaagde menigte verdween, die machten bleven, ook dan nog, ak
de 'be2chaving' kwam om de getuigeni22en van arbeid en leed, en ook
van geniaal ontwerpen, te vernietigen of te mi2vormen door een koort2end vandali2me.
Zijn hele wezen kv/am dan in op2tand. Tegen de grofheid van de be2tuurder2, in de verlichte tijden en tegen de overheer2er2, die de ma22a hadden vertrapt en verdierlijkt. Ook tegen de vake voor2tellingen,
die zich pretentieu2 kwamen aandienen ak de officiële, almachtige
weten2chap. De Batavieren waren een woe2te horde, hele of halve wilden. Maar waar hadden ze dan hun vaartuigen gehaald, waarmee ze
de Rijn zouden afgezakt zijn?
Wie maakte nog hun gereed2chappen na? Claudiu2 Civili2 wa2 één
hunner, ook zo'n onbe2chaafd wezen, maar die dan toch aan 't Romeinse hof kon verkeren, op de hoogte was van de staatkundige verwikkelingen en van reizen en belegeren wist. En Karel de Grote, een
geweldige reus en daarbij lid van een plaat2elijke 2choolcommis2ie.
Floris V, die vermoord werd om de ontering van een vrouw in die
kui2e Middeleeuwen.
O, die hi2torie van de handboeken leek hem dan toe één web van
bedrog, 2tel2elmatig bedrog, dat altijd de kern aan het oog onttrok
door er een kring van larie en leugen2 omheen te bazelen.
Of wel, hij werkte aan zijn 2chetsen van gewe2telijke geschiedeni2 en
2tiljubelend zag hij ze geplaatst in een provinciaal tijd2chrift.
Van de band, door zijn opleiding om zijn gevoel en zijn geest geslagen, had hij zich niet geheel bevrijd, omdat die niet overal knelde.
De litteratuur van 't midden der 19e eeuw stond voor hem nog op
een hoogte, die verleden en toekomst overschitterde. Dat scheen hem
zo natuurlijk, dat hij er niet eens over dacht.
Zo doolde hij nog in een warreling van tegen2trijdigheden. De ene
keer aU hij het bekrompen leven van heden en verleden, de lichamelijke en gee2telijke armoede van de dorpelingen, hun slaafse natuur,
hun woe2te tonelen van dronkenschap, vechtpartijen en dierlijk-ruwe
uitspattingen aanschouwde, die betiteld werden als eenvoud en tochdiepe-eerbied voor de heilige geheimen, omdat de machthebbers gemakkelijk spel met hen hadden, zwaarmoedigde de vraag in zijn denken op: daar zijn nu negentien eeuwen van christendom en voort2chrijdende be2chaving voor nodig geweest?
En zijn ziel schreeuwde in trillend verzet tegen die onrechtvaardigheden, of kreunde van pijn, meevoelend in liefde voor het volk de
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zware druk van enkelen.
De andere keer liet ie zich gewillig meeslepen door de schrijvers,
die meegeholpen hadden om de legenden van geluk, tevredenheid en
heiligheid op te drijven tot een soort eeuwige waarheid, door het
volksleven te omwazen met een dichterlijk omhulsel, dat de naaktheid aan het oog onttrok.
De enkele moderne geschriften, die naar Peelheim verdwaalden,
schokten hem op. Hij zag daar uitspraken, die diep in zijn eigen ziel
sluimerden, onbewust nog en die hij nog nauwelijks aan zich zelf
durfde te laten horen, vrezend, dat ie verkeerd zou doen, zo tegenin wat hem ingeprent was.
De argus-blikken, hem in al zijn doen bespiedend, flikkerden op: hij
las slechte boeken en kranten. Ja, de lui hadden 't altijd wel gedacht,
't Was zo'n rare, niet zoals andere mensen. Altijd studeren! Hoe groter geest, hoe groter beest. En waarom ging ie niet naar de herbergen?
Dat kon niet goed zijn.
Het werd hem hoe langer hoe duidelijker, dat hij zich tot de tanden
moest wapenen tegen de geheime aanvallen, vooral van de secretaris,
die zich het drukst over hem maakte.
Dat scherpte hem tot nauwkeuriger en vollediger onderzoek en dwong
hem tot spreken in het publiek over machtsmisbruik en gekonkel.
Het veld ruimen zou hij niet. 't Was hem of hij een taak te vervullen
had gekregen ten voordele van het Peelheimse volk. Hij voelde zich
door een onnaspeurbare loop van omstandigheden gemaakt tot de beschermer van de gemeente tegen een intrigant, die voor niets zou terugdeinzen. Die zending aanvaardde hij. En een paar maal reeds vóór
de peelgeschiedenis had hij Jennesens plannen onmogelijk gemaakt.
Nu wist hij niet, hoe hij zich de houding van de secretaris moest
verklaren. Rustig de verwarde uiteenzetting van een paar raadsleden
ordenend tot een natuurlijke samenhang, meende hij in de redenering
van Jennesen over de peelverkoop niets anders te kunnen vinden dan
de waarheid en het streven uitsluitend het belang van de gemeente
te dienen.
Al was zijn sociaal gevoel nog niet ten volle tot bewustzijn gekomen,
nog veel minder tot een theorie van levensbeschouwen uitgegroeid,
toch paste het beginsel van gemeente-exploitatie, ook op zulk gebied,
zich gemakkelijk aan bij zijn natuurlijke neigingen.
Als die zaak eerlijk aangepakt werd, zou het zeker het beste zijn,
vond hij.
De secretaris was er geheel door verbluft. Hij had gerekend op tegenwerking van De Visscher en kreeg nu heel onverwachts zijn steun.
Het maakte hem van streek. Wat zou daar weer achter zitten? Het
vermoeden van iets geheims, waarmee De Visscher misschien dreigde,
jaagde nu nog meer onrust in z'n borst om dan ie had gevoeld bij
het opzetten van z'n plannen.
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Zeker was het dat eerlijk het langst duurde. Daarmee zou die ellendige
schoolmeester voor de dag komen. Toch nam hij zich voor, wat
voorzichtig te zijn in uitlatingen tegen het volk. De Visscher niet
nodeloos te verbitteren, 't Was nog tijd. Men kon niet weten. Als die
toch eens omdraaide?
6
De nieuwe, grote plannen drukten zwaar op de oude burgemeester
van Peelheim. Allerlei gedenk van zwarigheden en moeiten tobde duizelend om door zijn kop. 't Zou wel zo zijn, als de secretaris gezegd
had, want de Deputatie had alles goedgekeurd. Maar hij begreep die
zaken niet. Waren die maatschappijen toch nog maar een paar jaren
weggebleven. Zo'n nieuwe dingen, het was helemaal niets voor oude
mensen, 't Ging allemaal zo goed in zijn tijd, 't was een plezier geweest.
Jaar in jaar uit zaten ze met dezelfde lui in de raad. Stierf er een lid,
dan volgde de oudste zoon hem op, omdat het hem 'toekwam'. Dat
sprak van zelf. In de beste eensgezindheid deden ze maar zachtjes
aan. Ontevredenheid kwam nooit verontrustend de boel in de war
sturen. De mensen waren immers toen nog zo goed! Ze bemoeiden
zich niet met de zaken van 't raadhuis. Hij en de oude secretaris konden het werk samen best af, er was niet veel te doen. En zoals zij het
overlegden, was het de twee wethouders ook altijd goed.
Nee, de nieuwe tijd met zijn nieuwe wetten was slecht. Waar 't heen
moest, de burgemeester kon het niet begrijpen. Jennesen moest wel
gelijk hebben. De Visscher bedierf de mensen zeker met zijn gepraat.
Hij had anders die nieuwe, beleefde meester altijd goed mogen lijden,
't Was zo'n stille jongen geweest. Dat die nou zó ging doen.
De burgemeester schudde zijn kop zorgelijk, niet begrijpend.
Dat hij nu op zijn oude dag ook nog geplaagd moest worden met die
peel-drukte.
Uit zijn rustige wegsuffing van de laatste jaren, nadat zijn oude secretaris was gestorven en Jennesen op het raadhuis was gekomen met
zijn-alles-willen-veranderen, hadden die veen-plannen hem opgeschokt
door de vrees, hoe dat nu toch wel allemaal gaan zou. Kanalen graven, een fabriek bouwen, turfstrooisel verkopen. Waar zou het geld
van de gemeente blijven? Hij voelde zich als in een angst van een zware droom, die zijn borst omschroefde in een folterende kwelling. Hoe
dat nu allemaal aan te pakken? Waarmee beginnen?
Na de goedkeuring van de Deputatie sprak Jennesen er ook niet meer
over. Zou die hém nou met alles alleen laten zitten?
De familie van de burgemeester, die zijn tobben en zeuren dagelijks
aanzag, wenste, dat de Peel verzonken was, éér de maatschappijen er
op af waren gekomen. Al die kopbrekerij zou de burgemeester de
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dood nog aandoen, en dat was de hele turf niet waard.
Eindelijk, na een verlegen, uitgeaarzeld vragen aan de secretaris,
kwam weer de rust over hem door de afschuiving van alle drukkende
zorgen. Jennesen deed behulpzaam, dat hij best begreep, hoe de burgemeester tegen al die nieuwerwetsigheden opzag. Maar dacht de burgemeester dan, dat hij alleen alles moest volbrengen? Vertrouwde hij
zo weinig op de secretaris? Neen, Jennesen zou wel alles op zich nemen om de burgemeester een plezier te doen. Die moest maar gerust
zijn, hoefde zich van niets wat aan te trekken. Ze moesten maar eens
'n goede regeling maken. Kijk, het zou nodig zijn, dat Jennesen voorlopig dagelijks naar de Peel ging om grondig het terrein te onderzoeken voor de kanalen, de ligging van de fabriek, enz. Nu had hij gedacht, dat zijn oudste zoon hem dan wel kon helpen op het raadhuis.
Hij was nog jong, maar goed bij de hand. Als hij hem op weg hielp,
kon hij al heel wat schrijfwerk afdoen, dat scheelde veel. De jongen
hoefde natuurlijk voorlopig geen betahng te krijgen, dat verlangde
Jennesen niet. Als hij zelf maar een billijke vergoeding kreeg voor zijn
extra werk, dan was hij dubbel en dwars tevreden. Hij deed het immers om de burgemeester een plezier te doen, en ook voor de gemeente.
Kom, kom het zou hem zeker veel moeiten en zorgen op de hals halen, maar dat had hij er graag voor over. Als hij eerst alles tot in de
puntjes nagegaan had, zou hij de plannen klaar maken, en dan konden
ze die de raad voorleggen en daarna aanbesteden. Een half percent van
de aannemingssommen, als vergoeding, daar zou toch niemand iets
tegen kunnen hebben. En voor de jongen hoefde de gemeente geen
cent te betalen, 't zou 'm goed doen, als ie wat vroeg aanpakte, want ie
zou later ook de kost met werken moeten verdienen. Jong gewend,
oud gedaan, en vader had geen geld om hem leeg te laten lopen. Voor
zijn zoon wilde hij niets hebben.

7
De grote maatschappij 'De Nijverheid' had haast alle veengrond van
de gemeente aangekocht.
'De Heidebloem' was door de tegenvaller met Veendorp, waaraan zij
tenslotte al haar hoop hing, blijven zitten met een terrein, niet uitgestrekt genoeg om de exploitatie te beginnen. Haar pogen om door telkens weer verhoogd bod de kans tot slagen te dwingen, had niet gebaat. Met de toewijzing van Veendorp's Peelgebied aan 'De Nijverheid', terwijl Peelheim besloten had zelf te exploiteren, zag zij geen
ander uitzicht meer dan een zaakje op te zetten, van een dorps-winkeltjes-nietigheid tegenover een stadsbazaar in vergelijking met 'De
Nijverheid'. Concurrentie zou niet mogelijk zijn. Aan het gesukkel.
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dat de toekomst haar dreigend voorspelde, wenste de vergadering van
de aandeelhouders zich niet te wagen.
Men zou trachten de gronden aan de andere maatschappij over te
doen en een goeie winst te slaan uit die handel. Voor 'De Nijverheid'
was het wat waard, haar terrein nog te kurmen vergroten. Vooral omdat de gronden aan elkaar grensden op een punt aan de spoorlijn,
waar 't terrein van 'De Heidebloem' met de spits van een driehoek in
de andere boorde.
'De Nijverheid,' rekende op het gedwongen-zijn van haar concurrenten, deed echter nog onverschillig, zonder uitbreidingsplannen.
Toen stelde Verstegen uit de Peelgemeente Haarst zich met 'De Heidebloem' in verbinding.
Verstegen was een rijke houthandelaar.
Als jongen van een jaar of achttien had hij als sjouwer dienst genomen bij een ongetrouwde heer, die uren ver in de omtrek alle dennebossen opkocht voor Duitse en Belgische kolenmijnen. Gossens had
een groot aantal vaste arbeiders, die hij door een harde behandeling en
dreigen met wegjagen geheel beheerste. Hij trad tegen hen op met
verachtende, vertrappende ruwheid. Meende in zijn volk niets anders
te kunnen zien dan een troep slaven, met wie hij spelen kon, zoals zijn
grillen hem dat ingaven. Het was hem een genot plotseling in een bos
neer te vallen tussen enige arbeiders en hen te zien sidderen van angst
en machteloze woede, als hij hen overdonderde met zijn vloeken, die
later nog nadaverden in hun koppen. Kruipende gedweeheid wilde hij.
Zijn natuur smachtte naar die lust. Het was zelfs meermalen gebeurd,
dat hij er met zijn knuppel op los had gebeukt, als iemand het geterg
niet langer meer wilde verdragen en zijn rechtsgevoel liet opleven.
Met een kort hoongelach wierp hij zo'n 'rebel', zo'n 'hond' uit het
werk en buiten verdienst.
Een paar arbeiders hadden gewoonlijk het voorrecht zijn bijzondere
gunstelingen te zijn, omdat zijn zoekende begeerte op hun vrouwen
viel.
Ze moesten echter van niets weten. Zonder kwaaddenken, argeloosdoend hem in de waan laten, dat hij ongemerkt hun woningen opzocht tijdens hun afwezigheid van huis om het werk. Vooral ook
geen verhouding aannemen van een streepje voor te hebben. Hij was
de baas, zij bleven de ondergeschikten.
Zijn wilde hartstochten hunkerden naar de ruwe, zwaarknokige arbeidersvrouwen. Met wellust snoof hij de slonzige geur op van haar
kleren in de armelijk-vuile woning, terwijl zijn gulzige blikken brandden op de brede heupen en de benen, die lang uitstaken onder de
hoog opgeschorte rokken.
In grofheid zocht zijn dieren-natuur bevrediging. De platste gesprek264

ken bij zijn bezoeken hitsten het meest zijn woeste driften aan. Zijn
naar voldoening hijgende begeerte maakte hem gedwee tegenover de
vrouw, terwijl hij haar man bij de arbeid toebulkte. Zonder enig verzet liet ie zich welgevallen, dat ze hem een van de kinderen op de
knie gaf om het wat te houden, en zag niet, hoe vies het was van
dag op dag aangeplakt vuil door het rondkruipen over de grond en
met de hand door het gezicht gestreken onreinheid.
Hij beloonde die vrouwen rijk, maar nooit met geld. Nu eens liet ie
een kar brandhout brengen, een andere keer kleren voor allemaal, en
hopen van winkelwaren. Dan hield hij zich als een weldoener. De
arme drommels hadden 't nodig, deed ie. Hij wilde toch ook eens
wat goeds uitvoeren, dat zou hem later wel te pas komen.
Maar zodra hij hoorde, dat er tussen de arbeider en zijn vrouw geruzie over kwam, had hij er ineens genoeg van. Gewoonlijk was dan
't einde, dat hij de hele 'bende' wegjoeg.
'Hier is uw geld. Hoeft niet meer terug te komen. Mars maar!'
Kortaf, zonder enige verklaring en zonder gelegenheid te geven tot
een vraag. Er was niets aan te veranderen, met geen woede en met
geen weeklagen.
De oude Gossens was niet groot, maar bonkig gespierd. Zijn kleine
ogen knepen in zijn beenderig, gegroefd gezicht. Een witte baard liep
in twee punten uit tot op zijn borst.
Doordat nu deze, dan die arbeider weg moest, was zelfs in enkele jaren
tij ds zijn personeel enige malen geheel vernieuwd.
Hij zelf, met zijn ondernemingslust, zijn handelsdoorzicht, zijn kapitaal, scheen onvernietigbaar. Zijn niets ontziend willen knapte alle tegenstand van zijn weg.
Toen hij eens een hele ploeg houtwerkers tegelijk gedaan gaf, omdat
zij mopperden over de zware arbeid en te weinig loon, meende een
kennis, dat het toch verdrietig was, dat gesukkel met werkvolk.
'Verdrietig?'
Verbazing lag op zijn gezicht. En even minachtte zijn kort gelach op.
Daarna sneed zijn stem, knerpend als het scheuren van een ijzeren
plaat:
'Daar komen nieuwe voor in de plaats, die gaan weer, maar ffc blijf!'
Geld en zinnelijk genot waren voor hem het leven.
Niets was voor hem bespottelijker dan te horen spreken over 'een
goeie man'.
Dan schamperde hij:
'Een goeie man? Een goeie man? Wat moet je daarmee? Verdienen
is de zaak, geld verdienen! Wie geld heeft, is goed, de rest niks.'
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De jonge Verstegen, een breedgebouwde kerel, beviel hem. Gossens
had meermalen gezien, hoe die zware karren hout versjouwde zonder
aan het paard-sparen te denken. Het paard-sparen noemde hij praatjes van de arbeiders, waaronder ze hun eigen luiheid wilden bedekken.
Knollen waren er nog genoeg.
Verstegen stapelde de vracht hoog op, zodat het paard met wijdopen
bek voor de kar hing en zeulend, het uitgerekte knokerig-magere lijf
bijna op de grond de last voorthijgde door de losse bosbodem.
Eens had hij de kar zo zwaar geladen, dat de twee, driemaal herhaalde
aanruk van het dier geen beweging in de wielen kon krijgen. Vloekend knerpte hij het paard de zweep om de poten.
Gossens stond het af te kijken.
Het beest schokte vooruit in het getuig, aangedreven door angst en
pijn, dat de kettingen knarsten. Voelend, dat het niet baatte, draaide
het wat ter zij af, waardoor de raderen een kuil maakten en nog vaster kwamen zitten.
Verstegen woedend, dat het niet wilde, nam het zwiepend slappe dunne eind van de zweepstok in de hand en ranselde het paard met het
dikke eind onder tegen de buik. Toen zette het met een sprong aan en
viel. De berries boorden in de grond en een deel van het opgestapelde
hout schoof naar voren, van de kar af. Hij greep een paal en beukte
wild op het dier los.
Gossens hitste hem aan.
'Sla maar kapot, de knol!'
Zwaarkreunend van pijn bleef het gemartelde paard liggen, kramperig trekkend de poten en nu en dan even de kop verleggend. Het bloed
sijpelde uit de ontvelde vleesplekken.
Eindelijk, uitgeput van het slaan, hijgend, rood en bezweet van woede
en inspanning, moest Verstegen ophouden. Er schoot niets anders
over dan de kar weer af te laden. Het paard was voorgoed vernield en
moest achtereen weg.
Maar Verstegen had de gunst van zijn baas verdiend. Met zo'n arbeider was iets te beginnen. Willen, vooruit, dat was 't ware, geen gezeur, buigen of barsten!
9
Gossens had in een andere, enige uren afgelegen gemeente een bos
gekocht.
Een hele boel arbeiders moesten daarheen. Het zou wel een half jaar
duren, eer ze klaar waren met kappen, versjouwen, op de maat zagen
en inladen voor de verzending.
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Zoals altijd in zulke gevallen was ie slecht gestemd. Liep de hele dag
rond met speurende blikken, of alles naar zijn zin was en hamerde
bij het minste, dat hem niet beviel, zijn scheldwoorden neer op de
arbeiders, zó zijn gistende woede lucht gevend.
Zijn wantrouwen stelde hem voor, hoe het weer gaan zou. 't Was
ver genoeg af, hij kon niet ieder ogenblik dat vervloekte vee betrappen. Lachen zouën ze, hém voor de gek houden, en dan maar dagdieven, zuipen in plaats van werken en van het geld, dat ze kregen,
door afval te verkopen. Dan speelden ze mooi weer, omdat hij er niet
altijd kon zijn. Anders kromden ze het lijf van angst, en dén schimpen op de ouwe, de beul. Zijn tanden beten zich op elkaar in een
knars.
De ploegbazen, die hij erbij zette, hielden het gewoonlijk met het
volk. Als ze zaterdags geld kwamen halen voor de uitbetaling, dan was
het altijd: 'nee, d r was goed gewerkt, geen reden tot klagen, over niemand. Niet geluierd, niet gezopen, geen hout verkocht.'
Allemaal beestengoed.
Toen schoot de gedachte door zijn kop: Verstegen ploegbaas maken
en hem de les goed voorzeggen.
Verstegen moest bij hem komen op z'n kantoor.
Of hij ogen in z'n kop had?
Onnozel, verwonderd, half bang deed Verstegen van wel.
Of hij die dan ook gebruiken kon?
Tenminste, niet beters te weten.
Zag hij dan ook, of de arbeiders werkten zo hard als ze konden?
Ja, dat was te zeggen, zo hard als ze kónden, maar . . .
Geen praatjes, zo hard als ze kunnen, dat moest het werkvolk, eruit
halen wat erin zat, donderde Gossens. En als hij zelf er niet bij stond,
óók, dan moest de ploegbaas er voor zorgen, niks ontzien, hém alles
zeggen wat niet in de haak was. Deden de ploegbazen dat?
Verstegen hummelde, prakkezerend op een antwoord: ja, nee, als hij
het zeggen moest, ten minste . . .
'Nee, dat doen ze niet. Stelen en luieren met de hoop over, dit kunnen ze!'
Weer viel Gossens uit, en stotterend begon Verstegen, dat hij toch
niet zo was.
Dat was waar. Gossens had van hém betere gedachten. Hij wou hem
dat ook laten zien. Of hij ploegbaas wilde worden?
De vraag doorschokte Verstegen van onverwachte blijdschap.
Dan zou ie met een partij arbeiders naar het dorp moeten, waar het
bos lag. Maam, er zou op gelet moeten worden, scherp, dat er gewerkt werd en er geen minuut verloren ging. Ieder woord, dat er over
hém gesproken werd, moest Verstegen hem weten te zeggen, 's Middags niet gaan eten naar het kosthuis, dan verliepen ze te veel tijd.
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daarom maar boterhammen meenemen. En geen ogenblik te lang
schaften. Ook geen takje verkwanselen.
Als de arbeiders na het werk, 's avonds en op zondagen, wilden zuipen,
daar behoefde Verstegen niet naar te kijken, dat waren zijn zaken niet,
ieder moest dat maar zelf weten.
Gossens loerde met borende blikken naar Verstegen, of die begreep.
Maar hij zag niets anders dan een harde uitdrukking op zijn gezicht,
die hem beloofde, dat de nieuwe ploegbaas bereid was zijn medearbeiders zó te behandelen als de baas dat maar wilde, zonder te vragen
naar 't waarom of zich te verdiepen in beschouwingen over goed en
niet goed. Dat was het gemakkelijkst ook, en Gossens liet het maar
zonder verklaring. Hoe meer het werkvolk van het loon aan drank
besteedde, hoe liever het hem was. Hij kon er zich altijd op beroepen
om loonsverhoging te weigeren. Bovendien, die de meeste armoede
hadden, waren altijd gedwee en met 'n enkel woord klein te slaan.
De lui kort houden was het middel om ze te regeren.
Als hij nou en dan eens kwam kijken en er was goed gewerkt, dan
zou hijzelf wel eens trakteren 's avonds.
Hij wist, dat de arbeiders het daarbij niet zouden laten.
Verstegen zelf kreeg als baas meer loon. Behalve het opzicht houden
had hij dan ook te zorgen voor het opgeven, hoeveel palen er uit het
bos kwamen, en voor het afmeten.
Maar als hij zijn dingen niet goed deed, dan kon ie optrommelen.

IG

De arbeiders aanvaardden de jonge ploegbaas mokkend. Niet alleen
zijn leeftijd hinderde hen, maar allen wisten, dat ie óók een werkmansjongen was en dat zijn ouders zo arm waren als zij allen. Moest
die nou over hén gesteld worden? Was ie méér dan zij? Zeker was ie
er ook een van Gossens, dat ie nu zo werd voorgetrokken.
En in stilte namen zij zich voor, dat ze zich niets van hem zouden
laten welgevallen, als ze maar eens weg waren. Ze zouden hem wel
eens léren, dat ie gauw zou weglopen, of ie moest hén laten begaan,
dan waren ze goed met zo'n snuiter.
Verstegen zag aan hun doen, wat ze van plan waren. Dat zette hem
al dadelijk op een afstand van baas-zijn. Het tergde hem en in zijn
borst groeide het gevoel van wraaklust op, dat door Gossens nog
werd aangehitst. Als hij spotgelach hoorde opklinken uit een troepje
werkvolk, dan ging 't weer over hém. En zijn argwanend zoeken ontdekte telkens in de blikken, wie de stokers waren. Die zou ie wel krijgen, wacht maar!
Zonder dat ie het zelf wist, sloop hij loerend en afluisterend rond
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en plaatste in zijn gemelijk gedenk allen op een rij, die het op hém
gemunt hadden. Zijn eigen wantrouwen dreef hem voort en stuwde
allerlei kwaad vermoeden op in zijn gedachten. Hij was toch de ploegbaas en zou eens kijken.
Het duurde dan ook maar weinige dagen, of de arbeiders scholden
onder elkaar, dat Verstegen nog 'n veel grotere hond was dan Gossens zelf. In de herbergen schamperden ze hun woede over hem uit:
die wist zeker ook al niet meer, dat ze bij zijn huis nog nauwelijks
droog brood te vreten gehad hadden.
Al wat hij voor die tijd opgekropt had in zijn borst, raasde hij vloekend tegen de arbeiders uit. Doordat hij zelf het werk niet kende,
verlangde hij de onmogelijkste dingen. Hij kon de werkzaamheden
niet overzien en maakte soms regelingen, waardoor de lui elkaar voor
de voeten liepen. Dan daverde hun spotgelach hem tergend tegen, en
hij stortte zijn opborrelende drift uit in schelden en bedreigingen.
'Ge verdomt het zeker, prullen dat ge zijt. Alles wat ik zeg, doet ge
expres verkeerd. Om mij te treiteren! Ik zal het de heer zeggen. Wegschoppen moet hij u allemaal!'
Hij zag wel, dat er soms een de steel van de bijl omkrampte onder
zijn bulderend uitvallen en schrok terug voor de haat, die hem tegenbrandde. Daarom zorgde hij 's avonds wel van hen weg te blijven, als
zij de herbergen afgingen en zich bedronken, terwijl zij door hun
gepraat hun woede voedden.
De oudere arbeiders, die voor vrouw en kinderen te zorgen hadden,
gaven zich berustend over. Na de weggezwoegde dagen en 't geklaag
over Verstegen, dat meer zijn persoon dan hun lot gold — want dat
was jaar in jaar uit hetzelfde — kalmden weer ogenblikken aan, hen
waarschuwend met het einde van wegjagen. Zij zouden immers toch
aan het kortste eindje trekken? Men moest zich maar stil houden en
wat over zijn rug laten gaan, daar kwam men op de duur het verste
mee. Als ze op straat gezet werden, wat dan?
Langzamerhand veranderde hun houding van verzet in goed-willen
en hun best doen. En ze werkten harder dan ze ooit gedaan hadden,
't Ging al langer hoe beter, de arbeid vorderde goed.
Bedarend deden ze tot de anderen, dat er toch niets aan te doen was.
Ze moesten zich maar schikken. Er waren er zelfs bij, die zich bij
Verstegen trachtten aangenaam te maken.
Dat gaf geruzie en schamperende verwijten onder elkaar.
Die zemelzeikers, die flikflooiers! Kerels van niks! Bang voor zo'n snotneus' Zij verrekten het, stampten hem nog eerder op zijn ribben!
Daardoor kwam Verstegen als ploegbaas veel sterker te staan. Hij was
blij met de verandering. Als men maar aanpakte en volhield, dan
ging het wel. Dat hac hij toch maar fijn klaar gekregen. Ze hadden
'm eens willen proberen, r.\-.^T hij liet hun de tanden zien en nou wa269

ren ze tam. Die anderen zou ie ook nog wel klein krijgen, en andere
zouën ze d'r van lu2ten. Met die grappenmakerijen van vroeger was
het uit. Moe2ten ze hém voor hebben! Go22en2 mocht komen kijken.
Op een morgen bleven vier arbeiders uit, die 2amen eenzelfde ko2thui2 hadden.
Ze hadden de hele nacht doorgeboemeld, en eindelijk, tegen 'n uur
of tien, kwamen ze arm-in-arm aanzwaaien. Uit de verte deinde hun
roe2-dnikte en gelal reeds over.
'Laat de ganse boel maar draaien!'
Er werd een2 om gelachen. Dät zou nog wat geven.
Langzaam kwamen ze naderbij. Nu en dan 2tonden ze 2til, in een
troepje met elkander te praten, terwijl de vui2ten zich balden en de
een tegen de ander aan2trompelde. Dan 2charrelbeenden ze weer verder, de pet 2chuin2-achter tegen de kop geduwd en het bovenlijf
voorover hangend. In het bo2 kwakte pIot2eling een van hen tegen de
grond neer, doordat zijn voet opeen2 diep omlaag 2choot, in een
greppel. Onder het uit2chreeuwen van zijn liedje had hij die niet gezien. Vloekend van woede krabbelde hij overeind. Toen weer vooruit,
met 2trompelende 2chrij-2tappen over de 2loten, en nu en dan half
2truikelend over lo22e takken. Met 2chimpend geroep groetend de andere arbeider2.
Toen Ver2tegen hen uit de verte al gehoord had, over2trakte de kwaadheid zijn gezicht over wat hij voorvoelde, dat er gebeuren zou. Akof
ze hem niet zagen, lawaaiden ze, dat zij de opzichters waren. Ze wilden eens komen kijken, of er goed gewerkt werd. Hij daar, Pietlut, die
moest zich maar niet zo haasten, 't zou toch wel avond worden. Verdomme zeg, ziet ge Van Peuteren daar, die kan zagen, hé, zagen, zagen. Heeft zeker al tien jaren voor de gemeente gezaagd en in het vervolg mag ie vooropzagen. Wacht, laat mij eens helpen. Hard gaat ie!
Een greep de zaag vast en door de nik-beweging knarste het staal uit
het hout.
'Zeg, laat die gekheid maar!'
De gestoorde arbeider, bang glurend naar Ver2tegen, bit2te hem toe.
En telken2 2chaterde hun dronkeman2gelach trillend op, terwijl hun
lijven in een buiging voorover2choten, weer op2chokten en zij de
kop naar achteren wierpen.
Dan begon er een en allen bralden mee:
'En Mari22ebil die spoedde zich
op eenmaal als een gek,
maar daar draait de koe zich om
En de melk liep in de drek!'
De feller opbruisende drift 2tuwde gi2tend het bloed Ver2tegen naar
het gezicht.
Bevend hee2te hij de woorden uit:
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'Zatlappen! Maak dat ge hier wegkomt! Verdomde niksnutters, prullen
van kerels!'
Toen brak de woede van alle vier tegen hem los. Een sprong er vooruit, dofte zijn vuist op zijn borst, loeiend:
'Hier! Hier kunt ge me vinden! Kom maar op, godvemonde satan! Ik
lust u. Ik steek u kapot!'
Terwijl de andere drie ook op de ploegbaas aangierden, stak hij zijn
geopende zakmes omhoog.
Met een snelle blikbeweging klemde Verstegen zijn vuist om een stuk
hout en met een stap vooruit pangde hij de aanvaller een knuppel
tegen de kop, dat hij over de grond schoot en een ogenblik onbeweeglijk bleef liggen.
Dat stuitte de anderen even. De arbeiders liepen toe en grepen de
vechters vast. Door die tegenstand werd hun woede opnieuw geprikkeld. Hun met bloed overlopen ogen blikten wild naar Verstegen, terwijl ze trokken en rukten om zich los te worstelen. Hijgend briesten
ze: 'Laat los! Kapot moet hij! Ik snij hem de pens open!'
Schuim borrelde op om hun mond. Naar de suswoorden van hun mede-arbeiders luisterden ze niet, maar uit de klauwende kracht van zoveel sterke armen konden ze niet vrijkomen. Terwijl hun tanden beten naar de omknellende handen en hun voeten trapten en sloegen,
sleurde de zwoegende massa heen en weer, totdat eindelijk de vier
bedronkenen uitgeput waren en huilend nog nawoedden, dat Verstegen te véél gezegd had. Dat verdroegen ze niet! Hij had te véél gezegd.
Bedarend brachten enige arbeiders hen naar het dorp, naar hun kosthuis. Ze waren door de opwinding zo dronken geworden, dat ze niet
meer konden lopen zonder dat de anderen hen vasthielden. Hikkend
zeurden ze voort. Hun kostlui gooiden wat stro op de schuur, waarop
ze zich lieten neervallen om uit te roessen.
Daags daarna kwam Gossens en joeg hen weg. Hun werkkleren in een
rode zakdoek geknoopt, verlieten ze het dorp, stil door 't gevoelen van
hun ontnuchterde nietsheid.
Il

Gossens had er zich een soort van regel van gemaakt alleen getrouwde
vrouwen uit te zoeken. Met jonge meiden was het hem te gevaarlijk.
Als het mis liep, gaf het maar vervelende drukte, allerlei gezanik en
misselijk gedoe. Hij kon met z o n rommelarij niet opgescheept zijn.
Geen gemier aan z'n kop, daar had ie geen tijd en geen zin voor.
Toch trokken de omstandigheden hem in een geval, dat hij met zijn
gewoon niets ontziend willen niet van zich af kon trappen.
Een brandende hartstocht dreef hem gedurende een paar jaren tot een
jonge, flinke arbeidersvrouw. Zij scheen uiterlijk een vlakke natuur.
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die onverschillig-koud bleef voor de noodzakelijkheid, dat haar man
weg was van huis en in de regel slechts om de maand eens kon komen om een of twee dagen in zijn gezin door te brengen. Maar onder
die effene koelheid woelde bruisend haar vurig bloed, en toen Gossens eenmaal haar prikkelend-opzwepende, niet te bevredigen drift had
ondervonden, joeg een razende begeerte hem weer telkens tot haar
terug om de zwoeging van genot, die de brand in haar diepe ogen
hem beloofde.
Haar man werkte voor Gossens aan een station, dat twaalf uren ver
af lag en waarvan hij alleen te voet thuis kon komen. De arbeiders
spotten, dat van hun vier kinderen er drie van Gossens waren.
Een jaar na hun huwelijk waren zij uit een ander dorp naar Haarst
komen wonen.
Zij was de dochter van een trotse boer, een afstammeling van een geslacht, dat schatrijk was geweest, maar van generatie op generatie
verarmde door het star volhouden aan een sleur van ouderwetsheid
en familiegebruiken. De een na de ander had uit onmacht van kapitaalgebrek een deel van de gronden onbebouwd moeten laten liggen.
Hun koppige trots wilde niet tot verkoop overgaan. Liever lieten ze
eenmaal goede weilanden en akkers verwilderen. Lang uitgegroeid hout
stond te verdorren, lag te verrotten in de bossen, zoals het was neergevallen, omdat, toen het tijd van kappen was, niet genoeg geboden
werd.
De boer woedde: hij liet het nog eer in brand steken, dan het voor
zo'n geld te geven.
Sedert werd het niet meer te koop aangeboden. Menigeen vroeg er
om, maar allen werden weggestuurd met het toegebitst antwoord:
'Niet te krijgen'.
Een vreemdeling hield aan: — 't Wordt al langer hoe slechter, 't rot
weg, ge doet uzelf nadeel door het nog langer te houden.
Maar beledigd schamperde hij hem tegen, of het hém iets in de weg
lag.
En hij wees de overblufte man naar een bijna heel verbrokkelde, vergane wilg. Z'n vader had die laten omhakken en een klompenmaker
was gekomen om hem te kopen. Dat prutskereltje had er wat rondomheen gesnuffeld, hier en daar met z'n voeten ertegen gestoten, er op
geklopt en er toen drie gulden voor geboden. Maar zijn vader had
gezegd:
'Drie gulden? Drie gulden, is dat niet wat veel?'
'Ja, het was wel wat veel, maar dat wilde hij er toch voor betalen.
Toen pakte z'n vader dat prulleventje bij z'n kraag en gaf hem een
trap onder z'n achterste, dat ie omtuimelde.
'Nou nog voor geen driehonderd meer,' zei ie.
Toen draaide de boer zich om en liet de vreemde koopman, nietbe272

grijpend, versuft, staan.
't Ging op de boerderij alles op de oude trant. De boer wandelde
's morgens en 's middags zijn gewone café's af. In andere kwam hij
ook nooit. Zijn vader en grootvader hadden ook zo gedaan. Het dagelijks bezoek aan die vaste herbergen hoorde bij hun geschiedenis.
De zoons, met dezelfde manieren van geboorte-voorrechten, kwamen
soms in twee, drie dagen niet thuis van hun boemel-toeren. Zij verteerden dan hopen geld, dronken dag en nacht door, zonder dat 't hun
scheen te deren, zwetsten, maakten ruzie en stookten anderen op om
hun vijanden te mishandelen of hen door vernieling te plagen. Herhaaldelijk kwamen zij in aanraking met de politie, maar wisten zich
door geraffineerdheid, omkoperij van getuigen en geld voor advocaten uit de gevangenis te houden.
De vrouw was een trotse boerin, die haar eigen, gesloten leven uitleefde zonder ooit bij hun buren troost te zoeken of ergens te klagen over
hun snelle achteruitloop. Haar strak gelaat en alle medelijden al vooruit afwijzende houding hield de andere boerinnen schuw op een afstand, waarover zij wrokkend onder elkaar des te drukker kwaad spraken.
Van de morgen tot de avond droeg zij de grote witte muts met bloemen en linten, die de andere boerenvrouwen alleen opzetten 's zondags
naar de kerk, naar een kermis of een visite. Maar zij 'werkte' ook
niet. Als de 'hooien' gedaan hadden, aten zij en de baas apart. Hij
liep rond tot het de tijd was voor zijn borrel en zijn glas bier, zij spon.
Dat deed ze zo van haar trouwen af. Dat gekocht goed wilde ze niet.
't Zou haar huis wel uitblijven, zolang als zij leefde, 't Was maar
knoei, voor sigarenmakers, scharenslijpers en strontmademoisellen.
Verstard in de sleur van familie-grootheid lieten ze de hele boel verslordigen uit geldgebrek, terwijl ze zich groothielden, dat 't hun niks
kon schelen, het er niet op aankwam, daardoor trachtend de glans van
de aloude rijkdom te behouden en loerend speurende blikken van het
publiek te weren van de werkelijkheid. Zij kónden niet veranderen en
zorgend op alles gaan letten, omdat zij vreesden, dat dan iedereen zou
zien, hoe het stond. De hypotheken bedroegen meer dan het verwaarloosde goed bij verkoop zou opbrengen.
De houten voerbakken van de koeien en varkens waren sedert jaren
verbeten en verrot. De helft van het meel en ander voer ging verloren,
werd in de stal en de hokken vertrapt in de mest. Er waren gaten in
het dak gewaaid, en stukken van muren uitgebrokkeld. Maar niets
werd hersteld. De jongens bluften ook daarmee nog: 'wij hebben maar
een prul van behuizing, maar er zitten guldens in.' Een paar boerenzoons waren om de dochter gekomen. De minachtende afwijzing,
omdat zij niet van de 'stand' waren en geen fortuin hadden, werd
overal in de omtrek bekend en schrikte anderen voorgoed af. Ook
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geen van de zoons trouwde. Maar zij stonden er voor bekend, dat zij
naar alle meiden liepen. De oude lachte er om: 'Goeie zoons, die naar
hun vader aarden.'
Tot de familie-gebruiken hoorde ook, dat enige jongens en meisjes er
gedurende de winter enige malen 'op de spinning' kwamen. Veel vroeger bracht het vrouwvolk het spinnewiel mee, maar dat was door de
tijd vervangen door breikous of stopgoed.
Zulke bijeenkomsten hadden een stille vrijerij gebracht tussen een
boerenknecht en de dochter. Toen het eruit kwam en de knecht van
trouwen praatte, raasden de boer en de vrouw hun woede over zulke
schande op haar neer. Ze hadden nog liever, dat hun dochter voor
hun voeten doodviel, dan daarin toe te stemmen.
Stiena koppigde tegen hen in, dat zij het dééd.
'Liever nog zag ik u naar het kerkhof dragen!'
'En ik trouw met hem.'
'Een knecht! Een knecht! Een vent van de straat!' schamperde haar
vader.
'Ik zeg dat ik met hem trouw!'
'Nooit!'
'Dat zullen we dan eens zien!'
En na een tijd van dagelijks fel geruzie, het harde willen van de
dochter tegen-in de onbuigzame familietrots en het halsstarrigend
zich vastklemmen aan de verbleekte glorie van de oude stand der
ouders, vertelde Stiena heel gewoon, onbewogen, alsof het een burennieuwtje was, dat ze moest trouwen. Nou moesten ze het dan maar
weten.
Toen gaven de ouders toe, gedwongen door de angst voor een schandaal, maar met een haat tegen hun kind, die hen versteende.
Ze kon trouwen. Maar kort sneed de stem van de boer haar toe:
'Hier niet meer in huis! Al komt ge met uw jongen aan de deur liggen
sterven van honger, dan krijgt ge nog geen stuk brood.'
Stiena ging met haar man weg, geen trek in haar gezicht vertrok. Al
wat er laaide in haar borst en woedde in haar gedenk, bleef verborgen
achter de muur van strakke geslotenheid, die het verarmde geslacht
zelf had opgetrokken om het kwijnende, uit gebrek aan kracht zichzelf wegvretende leven te verbergen.
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De armoede joeg hen op van de ene plaats naar de andere. Zij had
niet geleerd met een klein arbeidersdagloon huis te houden. Minachtend spotten haar ogen op de verdienst, die haar man thuis bracht.
Haar broers verleiden op één avond meer dan hij in een week ver274

diende. Hij zag in haar blikken haar gedachten en voelde, dat zij
geen waardering had voor zijn inspanning. Zo ijsde de koelheid tussen
hen al heel gauw aan, waarvoor hij schadeloosstelling zocht door
tegen zijn mede-arbeiders te geuren over z'n vrouw van deftige familie. Dat was hem nog een voldoening. Maar het bracht geen toenadering tussen hen. 't Verschil in opvoeding en gewoonten was te groot
om elkander te begrijpen en met elkaar de zorgen te bepraten in vertrouwelijk overleg. Zij bleef de trotse boerendochter van oud geslacht,
hij was niet meer dan de arbeider, die zijn vader en grootvader ook
geweest waren. Al kwam het hem voor, dat ze 't in sommige dingen
minder, voordeliger zou kunnen doen, hij vreesde te spreken, omdat
zij het niet zo gewend was, en zweeg. Zo tobde ieder voor zich.
Waarom ze met hem getrouwd was? Ze had gemeend, dat ze van hem
hield, en toen haar ouders zich kwaad verzetten, wilde zij. Haar begeerte van jonge, hartstochtelijke vrouw, dwong haar en de rasverzwakking had ook de beheersingskracht weggeknaagd. De tegenkanting prikkelde haar om de knecht te geven wat haar trots de boerenzoon van gelijke stand geweigerd zou hebben. Maar eenmaal getrouwd
was haar man haar onverschillig.
Tegenover hem zweeg ze over het bekrompen leven, dat zij dóórtobde.
Zijn gedachten reikten niet zover om die grote verandering te kunnen
voelen en haar toestand klaar begrijpend te overzien. Zonder er verder
over te denken nam hij haar houding aan als zich-gewillig-schikken
in alles, zoals het kwam, en zag er niets van, hoe zij hunkerde naar
't bredere en ruimere, waarnaar de zucht haar was ingestort bij overerving en wat zij altijd had gehad, ook in de achteruitgang van de familie. Maar als zij alleen was, moest zij soms haar opgekropte spijt en
haar woede uiten in een woest gesnik, dat haar hele lijf doorschokte.
Met een walgende tegenzin deed zij het werk van arbeidersvrouw,
dat wassen en knoeien in huis. Onder haar bezigheden overviel haar
plotseling een heftig gevoel van afkeer, zó dat ze zich schudde alsof
ze een last van vuil van zich af moest slingeren en met een uitgestoten 'bah!' wegliep, alles latende liggen, totdat haar drift en afschuw
weer wat waren afgetrokken en zij, met loom gedenk en beweeg, toch
gehoorzaamde aan de roepende noodzakelijkheid.
Gossens bracht verandering in haar leven. Hij was niet tot haar gekomen zoals tot de andere arbeidersvrouwen, dadelijk ziende, dat zijn
gewone dwang hier niets zou uithalen en z'n wijze van belonen met
beledigde trotsheid afgewezen zou worden. Hij stuurde haar man met
een hoger loon naar een andere plaats en bezorgde haar een netter woning, maar zonder daaraan de betekenis van betaling te geven.
Haar man bevredigde dat niet. Juist, wat hem eerst nog voldoening geschonken had, de deftige afkomst van zijn vrouw, waarover hij zwetste werd hem nu tot een schimp. Hij achteraf gezet, van huis weg.
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Zijn mede-arbeider2, onnadenkend belu2t op wraak over zijn vroeger
groot2preken, lachten er 2pot-tergend over met hun plagende toespelingen. Telken2 bij zijn thui2kom2t voelde hij het duidelijker, dat zijn
vrouw hem wegkeek, de arbeider van lager-leven, dat haar hinderde.
Hij tobde erover en raakte aan de drank. Maar of hij dagen boemelde
en zijn werk verknoeide, er werd hem geen verwijt van gemaakt. Hij
kon doen, wat hij wilde, 2cheen erbij te lopen al2 een te meer, al werd
hij goed betaald, waardoor zijn kracht geheel weg2ufte. Alleen, ah hij
bedronken, waggelend op zijn benen op het werk kwam, wilde hij
zich doen gelden als arbeider, die zijn werk kende.
'Glad verkeerd! Stom aangepakt!'
Hummelig 2tond ie af te keuren.
Dan 2choot ie op een2 vooruit, 2terk door zijn roe2, om te wijzen
door zelf-doen, vloekend, dat ze allemaal kerels van niks waren.
Een zwaar geladen houtkar was vast geraakt eer de voerman ze op
de plaats had, waar ze afgeladen moest worden. Hij er heen om mee
te helpen. Met zijn handen greep hij in de spaken van een rad en zette
zijn rechtervoet onder in het wiel, duwend en trekkend, terwijl hij
schreeuwde tot het paard. Plotsehng rukte het dier aan, 2chichtig
door het 2laan en het geraa2. Het draaiende rad 2leepte hem mee, hij
wilde nog terug2pringen, maar 2loeg neer op de grond en het zware
wiel ging hem over de bor2t, dat ze plat kraakte onder de last. Een
gulp bloed sprong hem uit de mond en kort daarna was hij dood.
Go22en2 vond het een vervelende ge2chiedeni2. Hij had er het land
over en liep dagen te prakkezeren op een oplo22ing. Hij kón die vrouw
nog niet mi22en, wilde en móe2t haar bedwelmende hartstocht altijd
weer genieten. Nu had dat ongeluk haar weduwe gemaakt. Wa2 die
kerel maar in het leven gebleven, desnoods zonder benen, vloekte hij.
Zij was zo la2tig. Dadelijk kwaad en troüs weigerend, akof ze wel
miljoenen bezat. Opgewonden overlegde hij, hoe dat nu te 2chikken.
En gemelijk, geïrriteerd, dat hij nou ook 'n2 niet 2cheen te kunnen
dwingen, wat hij toch wilde, zette het zich in zijn kop vast, dat het
moest, buigen of barsten.
Verstegen was te gebruiken voor z'n handeUzaken, was iemand ak
hij zelf. Die moe2t met Stiena trouwen en hij zou hem vooruithelpen.
Dicht bij het station liet ie een groot huis bouwen, ingericht voor
herberg en winkel. Verstegen betrok het als zetbaas en de arbeiders
wi2ten, wat ze te doen hadden. Zonder enige moeite kwam die zaak
tot bloei. Bijna het hele arbeidersloon keerde weer terug voor winkelwaren en drank. Zuippartijen en grove verteringen waren het enige
middel om in de gunst te blijven.
Verstegen begon voor zichzelf daarbij nog een handel in varkens, en
in hooi en 2tro, geholpen door de voorlichtende kennis van Gossen 2.
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Grote win2ten vloeiden hem toe. Ook de klandizie van winkel en herberg breidde zich door die handel nog meer uit.
'Het loopt Ver2tegen allemaal mee. Het geld wordt hem met handen
vol in hui2 ge2meten/ deden de lui.
'Ja, het geluk i2 de wereld nog niet uit, maar iedereen dient het niet.'
Afgun2tigend 2champerde men nog wel, dat het geen wonder wa2.
Waaraan had Ver2tegen het ook te danken!
Maar dat gepraat vervaagde langzamerhand geheel.
't Wa2 nu eenmaal zo. Ver2tegen had 't dan toch maar. Hij was er
een heer door geworden, en zou zich 2chatrijk maken. Het eerbiedigkruipend opzien naar vermogen hield bij de ene, de vree2 voor de andere in bedwang. Dat Go22en2 zoveel bij Ver2tegen aan huis kwam
was zo gewoon, dat er niet een2 meer over gedacht werd.
Verstegen had Stiena ten huwelijk gevraagd, toen hij ab zetbaa2 het
grote hui2 betrok, al2of hij uit zichzelf tot haar kwam. Zij had het
aangenomen, kwam nu weer in heel andere leven2om2tandigheden.
Zij werd de meesteres, zoals de vrouwen dat waren op de boerderij
in haar geslacht. Voor het werk dienden meiden en knechts.
Haar broers knoopten de familiebetrekkingen weer aan. En zij wees
hen niet terug; de oude troüs en liefde voor de 2tam, zolang opgekropt
in star zwijgen, deed zich met te meer kracht gelden, nu zij weer kon
zijn, wat ze was van geboorte en traditie.
Wat al verbleekt was, zo goed als vergeten vóór die tijd, werd na
de dood van Go22en2 geheel teruggedrongen naar het verleden, dat
nauwelijks meer opgerakeld werd in het herinneren van de dorpelingen. Velen van hen, die de gebeurtenissen hadden meegeleefd, waren
toen ook al gestorven of verhuisd. De jongeren hadden er wel iets van
horen zeggen, maar de jaren hadden de indrukken weggewist. Hoe
het precies gegaan was, wisten ze niet meer. Als er over gesproken
werd, moe2ten ze zich nog 'n2 bedenken, en dan ree2 er niet meer dan
'n flauw bewu2t-worden op:
'Ja, er moe2t wel zoiet2 geweest zijn, maar er wordt zoveel verteld.'
Nieuwe bewoners hoorden het aan, maar halfgelovend. 't Leek hun een
2prookje.
De meer ontwikkelden onder de dorpelingen, ook men2en van stand en
fortuin, zwegen, 2edert Verstegen man van geld, dus van aanzien, geworden wa2 en met hen verkeerde. En het gewone verschijnsel, dat
de mindere bevolking door onwetendheid en dagelijks weerkerend
zorg- en zwoegleven niet in staat is te onthouden en zich na jaren nog
klaar voor de geest te brengen, wat in de verlopen tijd gebeurde, niet
alleen in andere kringen, maar zelfs dichtbij haar eigen denken en
voelen, hielp mee om het begin van Ver2tegen2 opkomst te bedekken
onder een dichte sluier.

^77

Voor haar bestaat geen herinnering en geen historie. Het heden brengt
al getob genoeg om de geest te verstompen en het gisteren af te sluiten
als voorbij zonder verdere betekenis. Spreekt zij over 'vroegere jaren',
dan hult zij die in een vfaas van mysterie en wonderbaarlijkheid, altijd
vermengd met griezelig spookgebeuren of tot realiteit gemaakte, gefantaseerde gruwelijke misdaden van moord en geweld. Aan geschiedboeken gelooft zij niet. Het papier is verduldig. Maar als overgrootvader het zelf beleefd heeft, wordt het een onaantastbare waarheid. De
verhalen gaan ook altijd terug tot een tijd, die geen der levenden meer
gekend heeft.
Na de dood van Gossens pakte Verstegen ook de houthandel aan,
waarin hij geheel was doorgedrongen gedurende diens leven. Hij had
slechts voort te zetten, wat al bestond, om zich op te werken tot een
machtig kapitalist.
Hij woonde nu in een nieuw huis met 'park'. Dat was 'de villa'.
De plannen van Peelexploitatie wezen hem plotseling weer een nieuwe
weg naar winst en heerschappij.
Zo kwam hij in onderhandeling met 'De Heidebloem'.
Deze maatschappij misleidde nu 'De Nijverheid' behendig door haar
houding van graag willen verkopen en dreef zo Verstegen op tot hoger
bod. Hij had een compagnon gevonden. Samen zouden ze deze zaak ondernemen. 'De Nijverheid' niet vermoedende, dat er andere liefhebbers
waren gekomen, hield zich op haar standpunt. De anderen zouden ten
slotte blij zijn, dat ze van het terrein af waren, zelfs met verlies.
Tot eindelijk opeens bekend werd, dat de firma Verstegen en Donk de
grond gekocht had en zelf zou gaan vervenen.

13
Grote biljetten vol dikke zwarte letters, schreeuwerig veelbelovend,
hingen in de herbergen van de Peel-dorpen aan de muur.
Arbeid maakt het leven zoet!!!
Goed betaalde arbeid!!!
De Peel verschaft werk en brood!!!
Arbeiders, betere dagen zullen voor u en uw gezin aanbreken, als gij in
dienst treedt van de maatschappij 'De Nijverheid'.
Vast werk, hoge lonen!!!
Voor allen is er plaats, voor grondwerkers, turfgravers, timmerlieden,
metselaars, enz.!!!
Zoekt uw eigen voordeel!!!
Loon per uur, per stok, enz.
Meldt u aan!!!
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De schetterende reclame lokte de arbeiders tot lezen en elkaar vertellen.
Hele troepen trokken naar de herbergen 'om 'ns te horen'. Hun gepraat over en weer rumoerde de gelagkamers vol drukte. De stemmen
liepen in elkander tot een massa van gegons. De een zette kwakerighard uiteen, wat hij er van dacht, en de ander, zonder hem te laten
uitspreken, gaf op een schreeuwerige toon zijn mening, onwillekeurig
trachtend zijn woorden uit te roepen boven alles, 't Was, alsof ieder
alleen met zich zelf redeneerde, en door hardop denken een antwoord
zocht op zijn eigen vragen en twijfelingen.
De opwinding vroeg om drank, altijd meer bier. 't Kon lijen, ze waren
er nou doorheen, geld te verdienen als water. De Peel boven!
Tot tenslotte de meesten bedronken zeurend of lawaaiend, de straten
over waggelden van het ene café naar het andere.
In de beneveling van hun roes zagen de arbeiders de Peel voor zich
uitgrauwen als een eindeloos veld, waar het geld maar voor het oprapen lag, wachtende op de handen, die het wilden nemen. Zij voelden
zich opeens de machten van het dorp, verlost van de druk der lage
lonen en vele dagen zonder verdienst bij de boeren, en van de dwang
om in Pruisen 'het grote werk na te gaan'. De toekomst blonk op voor
hun ogen als een tijd, die aan het gezorg een eind maakte. ledere week
met een zak vol guldens naar huis. Voortaan zou het werkvolk kunnen doen, wat het wilde. Kijk eens aan, een vader met een paar volwassen zoons kon per week dertig ä veertig gulden verdienen. Wat 'n
geld! Die hoefden voor de rijkste boer niet meer uit de weg te gaan,
waren in een jaar of tien zelf rijke lui. 't Was geen kostwirming meer,
maar een geldwinning. Van een goeie boer wilden ze niet spreken,
maar zo'n keuterkes met een paar koeien, nee, dat was niet veel, deden
ze bluffend-meewarig. Dan zouden de peelwerkers anders voor de dag
komen, met moppen in de zakken en die boerkes de hakken laten zien,
schimpten ze.
Zulke dingen lieten de boerkes zich niet zeggen. Zij tergden terug met
schamperend waarschuwen, dat velen misschien nog wel 'ns blij zouden
zijn, als ze weer bij 'de arme boerkes' mochten komen werken om een
snee brood te hebben. Dat zwetsen zou nog wel eens overgaan.
Spotgelach en aanhitsend geplaag maakten partijen, die vijandig tegenover elkander stonden, door oplaaiende woede hunkerend naar de
aanleiding, dat ze zich vechtend op elkander konden werpen.
Arbeiders verdomden 't de volgende dag nog bij hun boer te gaan
werken, bij zo'n pezeriken! Knechts zeien hun bazen de huur op.
Allemaal naar de Peel! De boeren konden verrekken!
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Geen knoop meer aan de broek,
Geen cent meer in de zak,
Schijt de boeren in de laarzen,
We gaan naar 't kamp van Zeist, faldera.
En 't zal niet lang meer duren.
De volgende dag bracht wat opnuchtering, en in de naloming, die
zwaar op de versufte hersens en in de verslapte zenuwen lag door de
aftrekkende roes, was de schittering van de peelbeloften veel bleker
geworden. Het lusteloze, matte gevoel na de overprikkeling van de
drank, en de drukte had al het kunnen-en-willen weer neergesmakt.
Och, 't zou ook niet veel zijn. Eerst maar 'ns afwachten.
Vage vrees voor verandering en 't maar-laten-gaan, gevolg van verzwakking door geestelijke en lichamelijke armoede van geslacht op
geslacht, hielden de meesten gevangen onder de neerdrukkende dwang
van moedeloosheid en gebrek aan ondernemingslust. Als men nog
brood had, moest men op een andere plaats geen mik gaan zoeken.
De een wilde wel eens eerst zien, wat de ander doen zou en hoe 't
hem aanstond.
Het voorbeeld van een troepje werklui, die zondags-aangekleed de Peel
introkken en 's avonds terugkwamen met allerlei nieuws van 'n hoop
werk, een boel arbeiders uit andere plaatsen, die zich ook waren komen aanmelden, en goede lonen, moest eerst weer durf brengen. Toen
ging de een na de ander.
Ook Toon Peeters werd aangenomen. Als turfsteker. Hij zou eerst
nog een jaar alleen moeten gaan. Maar turfgraven kon ie goed, hij was
er altijd vlug mee geweest. Nu het per stok betaald werd, zou ie er nog
wat meer achter zetten. Zoveel stok, zoveel keer twaalf cents, dat was
geen beetje. En als z'n oudste jongen mee kon, eerst maar vast om te
kruien, dan gaf dat al dadelijk een paar gulden in de week meer. Daarna het volgend kind. Allemaal naar de Peel, de jongens en de meisjes,
graven, wegkruien en neerslaan door de hele familie en iedereen zaterdagavond 'n veertig gulden verdienst.
't Eerste jaar nog maar 'ns wat harder aanpakken, zolang als ie er alléén voor stond. Zien, dat ie per week 'n honderd stok kon afleveren
dan had ie toch vast twaalf gulden, 't Zou ezelen zijn, maar in godsnaam! Een uur lopen 's morgens en 's avonds, om drie uur 's nachts
dan maar op weg en geen ogenblik langer rusttijd dan nodig was om
te eten, en aan de gang blijven, tot het donker werd, zo zou ie 't klaar
krijgen. En eenmaal die eerste kwaje tijd achter de rug en de kinderen wat groter, dan waren ze er ook voorgoed doorheen.
De ver weg-grauwende vlakte, die eeuwen lang begraven had gelegen
onder sombere stilte en angstaanjagende verlatenheid, kwam opeens
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vol van slavend zwoegleven. Honderden arbeiders beulden hun lichamen om de massa's grond en veen te versjouwen en het grote loon
te kunnen beuren, dat hen aanzweepte tot een woeste werk-hartstocht.
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De veen-exploitatie wa2 2edert enige jaren in volle gang.
In een paar Peeldorpen had deze groot-indu2trie een plot2eling diepingrijpende verandering gebracht.
De arbeider2bevolking van Peelheim kreeg in het begin volop Vferk
van de gemeente. Er kwamen dagelijk2 arbeid2krachten te kort. Het
kanalen graven, bouwen en turfsteken om met een flinke voorraad
te kunnen beginnen, vergden zelf2 meer werklieden dan de gemeente
kon leveren. Uit naburige plaat2en kwamen er zich week op week aanmelden en allen werden aangenomen.
De drijfkracht van de onderneming was secretaris Jennesen. Hij dacht
en regelde alles in plaats van de burgemeester en de raad.
De arbeider2 prezen hem. Wat het 2ecretari2ke toch veel voor de gemeente deed! Alle2 had hij er voor over, dat moest men zeggen. Wie
had nou ooit zulke lonen gekend? Er waren huishoudens, die iedere
week bij de veertig gulden te verteren hadden, als een vader met twee
grote jongens de Peel introkken. En goed 'poot aan' speelden, ja, dat
sprak vanzelf, er moest hard gewerkt worden in 't veen.
Tussen die prijzingen door klonken echter ook al gauw klachten op.
De winkeliers zagen hun zaken met de dag achteruitgaan door het
verlopen van de klandizie.
Jennesen had zijn zoon als klerk op de secretarie benoemd weten te
krijgen tegen een salaris van zeshonderd gulden. Zijn eigen jaarwedde
was met een paar verhogingen gebracht op twaalfhonderd.
Nadat hij er met de burgemeester over gesproken had, stelde deze het
aan de raad voor.
'Heren, ik wou een woordje zeggen . . . me d u n k t . . . onze ijverige secretaris, die zoveel doet voor de gemeente. . . veel verantwoording en
kopbrekerfj met de P e e l . . . niet waar, secretaris?'
Jennesen had eerst bescheiden-doend zitten schrijven. Dat horten van
de burgemeester bracht een frons van opgemelijkende kwaadheid tussen zijn ogen en een zuur, verachtend lach-trekje om zijn mond.
Wat een oud kletswijf, flitste het gedenk door zijn kop, terwijl zijn
blikken even de rij botte gezichten van de raadsleden overvlogen, die
al klaar zaten om te knikken.
Toen de voorzitter zich echter plotseling tot hem zelven wendde,
gistte de drift in hem op. Wat een stommiteit weer! Had hij die zeurkous dan de les niet goed voorgezegd? Nou moest ie als een kwajongen
zich weer gaan verbabbelen. Het mocht geen afspraak zijn tussen hen
beiden, de secretaris wilde dat niet. 't Was toch duidelijk genoeg:
het voorstel tot salarisverhoging zou uitgaan van de burgemeester zelf
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of van de raad. Maar die ezels van raadsleden kwamen er nog niet toe,
al werd hun de pap in de keel gegoten. Die zouden nog van geen
verhoging spreken uit eigen beweging, als hij een jaarwedde had van
tweehonderd gulden. Nee, dan zeiden ze nog, dat ie een schoon geld
verdiende. Nou, dat kwam er ook niet op aan, minachtte hij bij zichzelf, ze knikten toch altijd heel gewillig en waren dus zo goed, als hij
eigenlijk maar wensen kon.
Op die plotselinge, hulpeloos tonende vraag van de burgemeester:
'nietwaar, secretaris?' draaiden hun ogen zich langzaam, met traag
beweeg van hun hoofden, naar hem toe. Maar hij las niets in hun
blikken, geen enkele uitdrukking van iets begrijpen sprak hem tegen.
Alle gezichten bleven onveranderd overtrokken met de gewone laag
botheid. Over hun houding hing als altijd de dankbaarheid voor de
hoge gunst, daar te mogen zitten, die zij bereid waren te vergelden
door willoos de secretaris te gehoorzamen. Na afhandeling van de
agenda mochten zij dan spreken over een stukje slechte weg langs
hun eigen akkers, een slechte waterlosing, waarvan zij zelf last hadden, of over de verkoop van een stuk vee. Want vaak liep de rondvraag vóór de sluiting in een verward gesprek over dagelijkse dingen.
Jennesen was gerustgesteld. Maar de woede tegen de burgemeester
werkte toch nog na. Even schokte hij zijn schouders omhoog, terwijl zijn blikken de burgemeester dreigend toeflitsten, waarschuwend
geen verdere stommiteiten meer uit te halen. Toen ging de voorzitter,
zenuwachtig peuterend met zijn handen, door:
'Zoals ik dan kwam te zeggen, h e r e n . . . de zaak is hiermee voldoende
toegelicht... we zullen de jaarwedde van de secretaris bepalen op
twaalfhonderd gulden . . . niemand zal daar wat tegen hebben.'
Allen bleven zwijgen. De gezichten stonden strak.
'Gij, wethouder, hebt gij er iets tegen? Wat dunkt u?'
'Ja, ja, burgemeester.'
'Dus vóór.'
'Ja, vóór.'
'En de andere heren?'
'Vóór! Vóór!'
De uitroepen galmden eenklaps op.
De secretaris dankte voor het bewijs, dat zijn werk op prijs werd gesteld, en beloofde voort te zullen gaan met al zijn krachten en zijn
tijd te wijden aan het belang van de gemeente, zoals hij tot nog toe
ook altijd gedaan had. Ook hoopte hij, dat deze zelfde raadsleden
nog vele jaren aan het bestuur zouden mogen blijven om door eendrachtig samenwerken Peelheim te maken tot een bloeiende plaats.
Vereerd lachten de raadsleden hem toe. Ja, ja, men wilde gaarne blijven, wat men was.
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Maar Jennesen moest ook voor zijn twee dochters zorgen. Daarom
zette hij een winkel op in koloniale waren en manufacturen en begon
tevens een herberg. Als hij er dan eens niet meer zijn zou, hadden zijn
vrouw en kinderen toch een bestaan.
't Duurde niet lang, of het bleek, wat die winkel en herberg betekenden voor het dorp. Alle peelwerkers werden gedwongen bij de secretaris hun inkopen te doen en zijn herberg te bezoeken. Hij organiseerde onder de arbeiders zelf een spionagedienst om hem in te lichten,
wie ook naar andere winkels ging. De overtreders kregen dan van zijn
vrouw de zachte wenk, wat het toch beduidde, dat zij deze week zo
weinig winkelwaren gehaald hadden. Was er misschien iets niet naar
hun zin? Dan mochten ze dat gerust ronduit zeggen. Zij meende anders, dat zij de mensen evengoed bediende als die en die, neen, nog
beter. Want, als in haar winkel het een en ander iets duurder was,
dan kwam dat alleen omdat zij betere waren verkocht.
Verschrikt, dat de vrouw van 't secretariske zelfs wist, in welke winkel zij geweest waren, nietsbegrijpend van dat geheim, stonden de bestraften te stotteren, dat er niets van waar was en dat zij nooit in een
andere winkel zouden gaan. Zij hadden ook niets te klagen, want zij
werden zó goed bediend. Ja, dat was grof, zij zeiden dikwijls, daar,
wat worden we in de winkel van de secretaris toch goed bediend.
En altijd even vriendelijk en niks groots was de juffrouw. En soms
kregen ze nog de koffie uit, en goeie koffie ook, waarvan men bekomen
zou. Nee, nergens werden zij zo goed bediend. In de andere winkels
kregen ze maar knoei, maar ze kwamen er ook niet.
De secretaris kende zijn volk echter en hechtte aan die verzekerde
woordenstroom geen waarde.
Hielp de eerste vermaning niet, dan wist hij hen wel te vinden door
hun werk af te keuren en hun loon te verminderen, of, als dat nog
niet baatte, door hun 'gedaan te geven'.
Zo dreef hij de arbeiders naar zijn eigen zaak en het gemeentegeld
voor een aanzienlijk deel in zijn beurs.
De winkeliers klaagden erover, maar hun mopperen trof alleen de
werklui. Wat had men aan dat volk? Die verdienden nou zoveel, en
geen cent beurde men van hen. Nee, daar was niks aan, nog minder
dan niks! Vroeger, toen zij armoede moesten lijden, vooral in de winter, kwamen de arbeiders bij hén winkelen, maar om te 'poffen'. Overal hadden zij nog hopen schuld, en nu zij volop verdienden, het geld
met handen vol uit de peel haalden, nu was er nog niets van hen los
te krijgen; betaalden zij hun schuld niet af en droegen alle centen
naar een ander.
Op die eerste paar jaren van kunstmatig opgedreven werkverschaffing volgde echter meer en meer nijpend een nog dieper ingrijpende
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reactie, die armoede en leed na2leepte tengevolge van de veranderde
leven2wijze.
De plot2eling veel hogere lonen hadden de huisgezinnen overvallen
aU een overstelpende weelde. Het was, of het geld de mensen in de
vingers brandde en zo gauw mogelijk weer weg moest.
Op zaterdagavond werden de lonen uitbetaald, en 's zondags torsten
de vrouwen met zware korven en 2chorten-vol winkelwaren van het
secretariske naar huis. Jenne2en wa2 bij-de-hand genoeg gewee2t om
ook vlee2waren in te slaan. Vlees, spek, 2uiker, peperkoek en 2noepgoed kochten de vrouwen het mee2t. Men kon het er nou ook wel
een2 van nemen, men had het lang genoeg 'krap' gehad, 't Wa2 ook
heel goed, al2 zij het gekochte pa2 betaalden van het loon der volgende week. De juffrouw van het secretariske zei het zelf al eer zij erom
vroegen. Dat was een erg goed mens.
Jenever en bier waren er in ieder arbeidershuis. De vrouwen en kinderen mochten óók wel wat hebben, de mannen en jongens gingen
naar de herberg om zich 'de bast vol te drinken,' 't mocht licht, dat
zij het dan thuis ook niet met niks behoefden te doen.
Ruwe tonelen van dronken2chap, vechtpartijen en uitspattingen waren de gewone zondags-verkwikkingen na een week van gezwoeg; de
ontspanning, waarnaar de gebeulde lichamen hunkerden.
Arbeiders en peelmeiden, die samen in het veen werkten, op de heenen terugweg en onder het werk door hun platte gesprekken en dubbelzinnigheden elkanders hartstochten wakker prikkelden, gingen 's zondags in troepen de herbergen af of trokken naar de stad, een kleine
twee uren van Peelheim af gelegen.
Half bedronken lawaaiden zij de weg over en wonden elkaar op door
hun gepraat en hun uitgelolde liedjes, waarin ook de meiden met optrillend gegiechel meededen.
Wat zal er dan gebeuren
Onder deze paraplu?
Gewoonlijk werden in plaats hiervan andere regels gezongen. Een uit
het gezebchap schreeuwde boven allen uit, terwijl zijn stem en zijn
hele houding onder het lopen zijn durf moest tonen:
Wat zal er dan gebeuren
Onder deze witte rok?
Onklaar, hmnekend gelach juichte hem toe, hem aanmoedigend om
zonder inhouding verder te gaan en van die aard uit te zingen, wat hij
wist. De anderen vielen in. Ook de meiden, aanhalerig uitdagend, de
dubbelzinnigheden luid galmend met duidelijke uitspraak van alle
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woorden, terwijl zij de voorbijgangers brutaal in de ogen keken.
Tot eindelijk de hele troep op de eenzame gedeelten zich splitste in
paren van tegen elkander aangedrongen lijven. Dan werd er niet meer
gezongen. Een diepe, doffe gloed brandde in hun blikken. De meiden
leunden het hoofd tegen de schouder van haar jongen. Haar lippen
zwollen, en de rode mond opende zich van verwachte lust, als eindelijk de hartstocht tot volle begeerte gegroeid, zwaar in haar borst
ophijgde. Dan schoot het ene paar na het andere de bossen in langs
de weg. De een hoefde zich voor de ander niet te ontzien.

2

De Visscher had in boeken en kranten reeds gevoeld de polsslag van
een nieuwe tijd, die nieuwe ideeën bracht als jong, krachtig, vurig
bloed in de opkomende generatie. Dat had hem opgeschokt uit zijn
vlak leven, zoals de omstandigheden dat voor hem hadden gemaakt.
Zijn sociaal rechtvaardigheidsgevoel zette de maatschappij voor zijn
ogen als opgebouwd op een leugen en door de eeuwen heen ineengemetseld met conventie, bedrog en onrecht. De ontwerpers hadden met
de zweep van de honger de metselaars gedresseerd tot het willoos uitvoeren van hun bevelen en hen gebracht tot een suffende berusting,
zelfs tot het verdedigen van het gebouw, dat hun slechts het bekrompens te hoekje bood als schuilplaats.
De strijdkreet, die aandreef tot de kamp om de Waarheid terug te
brengen in het leven, doortrilde zijn zenuwen en bonsde zijn bloed
door de aderen.
Zijn Peeldorp kon hem dan te eng worden. De studie van historie, en
wat hij gezien had in de gemeente van Jennesens drijven, terwijl raad
en publiek gewillig gingen, waar de secretaris wilde, hadden er veel
toe bijgedragen, dat hij de uiting van de nieuwe tijd dadelijk begreep
en dat zij weerklank vond in zijn hart. Maar in het maatschappelijk
leven van Peelheim en andere plattelandsgemeenten was de beroering
van de aanbrekende, reeds veelbewogen periode nog niet doorgedrongen. En zijn gevoel hunkerde soms naar plaatsen, waar zijn overvloed
van ontwaakte levens-energie werk zou kunnen vinden, nadat zij zo
lang gesluimerd had. Nu matte de gedwongen rust hem af, overstortte hem met vlagen van zwaarmoedigheid, zodat hij lusteloos, wanhopend aan zijn eigen leven, dagen achter elkaar doorsukkelde. De
school alleen was voor hem als arbeidsveld veel te klein. Zijn willen
en kunnen eiste ruimer gebied, waar hij zich door vrije beweging
en forse inspanning zou kunnen verkwikken en sterken. Zijn bestaan
leek hem in zulke ogenblikken toe een gevangenschap binnen nauwe
tralies, waartegen hij, kreunend naar vrijheid, zijn lichaam wierp
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zonder dat zij zelfs bogen. Die tralies waren zijn omgeving, de massa,
die niet te bewegen was, en zijn betrekking, die hem bond. O, dat het
lot hem onderwijzer gemaakt had!
Maar zijn strijd tegen Jennesen, die bereid was het welzijn van de
hele gemeente aan zijn persoonlijke belangen op te offeren, leverde
tenminste dagen, dat hij van zich zelf getuigen kon te léven. Die voldoening werkte kalmend op zijn gemoed.
Dan dacht hij terug aan de jaren van zijn opleiding en de eerste tijd
van zijn onderwijzerschap. Die hele periode rees in zijn herinneren op,
met al haar indrukken en figuren, als een leven van leegheid. Wat
had hij toen veel gezien zonder er iets van geleerd te hebben! Alles
kwam weer voor zijn zoekende geest. Hoe hij de hele provincie rondgezworven had, te voet, van dorpje tot dorpje. Hoe hij binnengegaan
was in huizen en hutten, gedreven door het verlangen naar antiquiteiten. Hoe hij de ellendigste toestanden had gezien, zonder dat hij ertegen in opstand was gekomen.
Met een smartelijke verwondering vroeg hij zich af, hoe 't toch mogelijk was, dat een hele maatschappij jaren aan één stuk zo kon suffen. Sprak de historie óók van zulke verschijnselen? Dan moest het
zijn de langzame wegsterving van een maatschappij, die zich zelf uitgeput heeft door te verzuimen aanhoudend nieuwe kracht toe te voeren. Zulk verzuim kon nooit afdoende herstel worden. Een versleten
organisme verdraagt geen sterk voedsel meer, is gedoemd tot wegkwijnen naar de dood.
Als jongen en als pasbeginnend onderwijzer had hij de huisindustrie
aanschouwd van nabij. Zo levendig als nooit te voren kwam hem nu
voor de geest zo'n woningkrot, waarin de vader aan een weefstoel
zat van de morgen tot de avond voor enkele centen daags. In hetzelfde vertrekje huisde en sliep het hele gezin. Zelfs hun behoeften deden
de kleinere en grotere kinderen in een hoek op de lemen vloer.
Hij herinnerde zich nog een kleerkast gevonden te hebben, waar de
bodem uitgenomen was om het onderste gedeelte in te richten tot
slaapplaats.
Nu grijnsde de armoede hem verschrikkend aan, die hij toen op zijn
omzwervingen door de dorpjes had ontmoet.
Met de kleine boeren was het niet beter. Hier en daar op soms ver afgelegen boerderijen, waarvan hij de bewoners had leren kennen als
halve wilden, lag het geld echter opgestapeld tot fabelachtige rijkdommen. Er werd niets mee gedaan. Alleen bij een gelegenheid als
het bouwen van een nieuwe kerk kwam het voor de dag. Hij had als
jongen nog gezien, hoe een boer een zak vol met kar en paard naar
een pastoor bracht.
Klachten had hij niet gehoord. Was dat daaraan toe te schrijven,
dat het leven zoveel eenvoudiger was, terwijl de nieuwe tijd het meer
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gecompliceerd maakte door het scheppen van andere behoeften?
De bevolking voedde zich met aardappelen en brood, de een hielp de
ander bereidwillig met wat groenten.
't Ging zonder gemor, alsof men overtuigd was, dat het toch niet anders kón.
Eén staaltje herinnerde hij zich nog, dat bijzonder sprak: een oude
man ging bij een buitengewone gelegenheid met zijn zoon van tussen
de dertig en de veertig jaren naar een herberg en zij dronken er samen
in een hele namiddag één glas jenever.
Maar toch, ook toen woedde het drankmisbruik met vechtpartijen
en moorden. In zijn geboortedorp gaf de plaats, waar een nieuwe kerk
gebouwd werd, aanleiding tot een reeks bloedige twisten, die zo hoog
liepen, dat zelfs onder een godsdienstoefening in de kerk een revolverschot gelost werd.
En als hij aan de scholen dacht! Aan onderwijs werd niets gedaan.
Als een smartkreet klonk de beschuldiging in hem op tegen die maatschappij: 'Gij hebt de volksontwikkeling schandelijk verwaarloosd,
en dat is uw dood geweest!'
Als pasbeginnend onderwijzer had hij zich ook nog buiten het volle
leven geplaatst, opgesloten met een hoop nutteloze geleerddoenerij.
Dat hoorde zo. De schoolmeester mocht zich met niets bemoeien, was
er op aangewezen om de onderdanige, vleiende dienaar te spelen van
een paar dorpsmachten. In dat opzicht had hij toen niet méér gedurfd
dan al zijn collega's, maar zijn zucht naar onderzoeken en weten had
hem aangedreven tot verruiming van zijn inzicht en ontwikkeling van
zijn gemoed door vrije studie volgens zijn aanleg.
Daarna was de kamp in zijn leven gekomen tussen de tegenstrijdigheden: het oude en het nieuwe; de schroom om weg te gooien als waardeloos, als nadelig, wat hem van kind af was voorgehouden, en de
stem van verstand en gevoel, die hem dwingen wilde de ideeën van
de nieuwe tijd te aanvaarden; de piëteit voor de vervlogen eeuwen, die
ook zoveel moois hadden voortgebracht, en het harde vonnis, dat het
verleden tóch zoveel had bedorven aan menselijk geluk en waarachtig leven.
Het was hem in die dagen van heen-en-weer-slingering nog niet mogelijk de zaken scherp van elkander te onderscheiden, en het altijdnieuwe te vinden onder het stof. Hij bezag te veel in het oude licht,
en als hij van het nieuwe trachtte gebruik te maken, verblindde het
hem zodanig, dat hij de moed niet had verder te gaan en voor een
ogenblik ijlings terugkeerde.
Met zijn collega's en kermissen speelde hij kaart, vertelde hun moppen
uit het armelijke leven, dat hij had leren kennen sedert hij het voorbeeld van Craandijk had gevolgd en sinds hij was opgegaan in de
landschapsbeschrijvingen van Hofdijk.
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Voor allen ging het diep tragi2che in zijn verhalen verloren onder het
lachwekkende, omdat alle kijk op het maatschappelijk leven hun ontbrak.
Nu wist hij het met schreeuwende, klagende zekerheid, dat tal van
mensen, die hij had gekend in zijn jeugd of die hij later had ontmoet
op zijn wandeltochten, voor hun tijd ge2torven waren, alleen door
gebrek en door een verblijf in verpe2te woningen.
Maar toen werd over zulke dingen niet ge2proken. Had iemand het
gedaan, dan wa2 hij misschien vermoord om zijn 'slechte, verderfelijke, opruiende denkbeelden', wellicht had men hem aangezien voor
een baarlijke duivel.
Neen, men declameerde Poot's 'Akkerleven', in de 'ontwikkelde' kringen; men bewonderde hoog de geluk-en-tevredenheid-ademende lemen-hut-be2chrijvingen van Conscience, Potgieter2 'Het Grootje van
Eemne2', 'Avondzon' van De Gene2tet, fragmenten uit 'Hagar' behoorden tot de gerechten van de litteraire 2multafel voor meer bevoorrechten.
Het werd hem nu een bitter genot dat vale, lege leven in al zijn naaktheid voor zich neer te rafelen. Hij kon nauwelijks meer begrijpen,
waarom het hem zulk een strijd had gekost ervan te scheiden. De tijd
werd eenvoudig 2tukge2lagen met wat hem nu voorkwam ak nietigheden. Toch, er hing een waa2 over, iet2 eigenaardig2, hetzelfde al2
over de boeken van Con2cience, Snieders en anderen.
Zodra zijn sociaal rechtvaardigheidsgevoel, gesteund door zijn kennis, hem aandreef tot de dien2t van Waarheid en Recht tegen Jennesen, keerden zijn collega'2 zich van hem af, 2chimpend, dat hij een
gek wa2, en bevree2d, dat zijn omgang hun nadeel zou kunnen doen
in hun positie.
Wat bemoeide hij zich met zulke dingen? Vroeg of laat zou men het
hem wel inpeperen.
Ieder moest voor zich zelf zorgen, het belang van de gemeente kon
hun niet schelen. De waarheid mocht niet gezegd worden, dat was
altijd zo geweest, en dat zou ook wel zo blijven. De Visscher zou het
nu niet ver meer brengen, alle kan2 op benoeming in een flinke plaat2
was voor hem verkeken. Men wilde van zijn bekwaamheid niks zeggen, maar zijn denkbeelden... ja, men zou ze niet graag onderschrijven. Ze riekten wel erg naar de revolutie. Eigenlijk gezegd, hij was
niet veel, van godsdienst of zo. En of zijn kennis zo groot was? Bijakten had hij toch maar niet.
Zo werd hij ook door zijn eigen collega's tegengewerkt, die geen beter middel kenden om wit te worden in het oog van de dorpsmachten
dan hem zwart te maken. Materieel streefden zij hem dan ook voorbij
en behandelden hem uit de hoogte met een trotse kleinering, omdat
hun salaris hoger was dan 't zijne, en hun kruipende onderdanigheid
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jegen2 de heer2er2 in het dorp weleen2 beloond werd met een lachje
van welwillend-afdalende vriendelijkheid.
Dat kleine, duffe gewriemel om hem heen joeg hem wel een2 terug
in zijn kamertje. Dan gaf hij zich over, te moe om er tegen te 2trijden,
aan zijn 2ombere droefheid, die bitter klagend in hem op2chreide.
Wat zou hij kunnen? Zijn eigen toekom2t vernietigen en niet2 bereiken. Overal tegen2tand, nergen2 hulp, nergen2 troo2t van ziel verwantschap.
Om hem heen dui2temi2 en zijn smachtende blik kon geen 2traaltje
licht veelbelovend zien opblinken. Slapen, altijd 2lapen scheen hem
een verlossende weldaad toe, maar ook dal kon hij niet.
Sinds hij echter de strijd aanvaard had, kon hij die niet meer ontvluchten. Als hij zich opsluiten wilde met zijn buien van zwaarmoedigheid om die eenzaam uit te treuren, dan zocht de strijd hém op
en dreef hem voort, hem zonder dat hij 't begreep het genee2middel
gevend, dat hij jui2t behoefde.
Hij kreeg de naam van onver2chillig te zijn. Langzamerhand kon hij
het zover brengen erom te lachen, met weemoed terugdenkend aan
de zware dagen, dat het leed om het onrecht in zijn omgeving en
om zijn machteloo2heid daartegen hem dreigde te ver2cheuren. Hij
zou het voor hen, die hem voor de voeten liepen met hun vlak-bij-degrond2 onnadenkend zwetsen, een gunst geacht hebben, als zij slechts
één uur van zulke smart konden doorleven.
Met de veen-exploitatie was voor De Vi22cher een tijd van betekenisvol, waarachtig leven aangebroken.
De indrukken drongen zich zelf aan zijn gemoed op in een menigvuldigheid en van een diepte, dat hij soms vreesde ze niet te kunnen
verwerken, veeleer er zich in te verwarren en onder zijn pogen te bezwijken. Dan had hij al zijn zelfbeheersing nodig om in overspanning
geen dwaze dingen te doen. ledere dag bracht nieuwe gegevens voor
zijn strijd tegen Jennesen. Want dat wa2 hem reed2 spoedig duidelijk
geworden, dat de eigen-exploitatie een vloek was voor de gemeente,
dat ze noodwendig moe2t uitlopen op een debacle. Het ergste was
echter, dat er nog enkele jaren voorbij zouden moeten gaan, eer de
nadelige gevolgen voor bijna de hele bevolking zouden zijn ingetreden. En dan was het te laat.
Maar hoe de ogen van het publiek te openen om door raadsverkiezingen te voorkomen, dat het gemeentelid zou opgeslokt worden door
een industrie, gedreven zonder zakenkennis, maar door zucht tot
eigenbelang van Jenne2en en zijn familie? Het leek hem nog een onmogelijkheid toe, zowel aU het hem te geleerd was, dat Gedeputeerde
Staten de gemeente maar lieten begaan.
Hij speurde het doen en laten van Jerme2en voortdurend na. Maar
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de 2ecretari2 wi2t zieh zo behendig met een be2chermend net te omweven, dat het De Vi22cher 2om2 een wanhopig werk toe2cheen, in
alle listige vindseh de waarheid, niet2 dan de zuivere waarheid objectief te blijven zien, ze weer terug te vinden in de omwarreling van fijn
bedachte argumenten en kun2tig-ineengezette becijferingen in ver2lagen, die dien2t moe2ten doen om het publiek zand in de ogen te 2trooien. Moeilijker nog kwam het hem voor, de uitvindsek van Jennesen,
die de 2chijn hadden van de gemeen2chapsbelangen te dienen, zichtbaar voor iedereen neer te leggen zoak zij waren: stromen, die alle samenkwamen in één punt, het voordeel en de macht van de 2ecretari2.
Het volk bekommerde zich daar niet om. Jenne2en zou zich zelf wel
goed zegenen, maar al deed ie dat niet, wat had men dan nog? Men
schoot met het geld van de gemeente toch niet2 op. Stelen deden ze
allemaal, die kort bij de geldkist zaten, en anders zouden ze ook zo
'happig' niet zijn om in de raad te komen.
De Visscher stond nog zo goed als alleen. Zijn uiteenzettingen werden
aangehoord door enkelen, maar mi2ten nog de 2laande kracht van feiten, hadden te veel het karakter van voor2pellingen zonder houva2t
voor iedereen, die niet in de stof ingewerkt was, terwijl de onontwikkeling, de onverschilligheid en de vrees het publiek maakten tot een
logge, niet in beweging te krijgen ma22a.
De helper2 van Jenne2en hadden gemakkelijk 2pel.
De Vi22cher? Had die dat weer gezegd? Nou. De Visscher! Wat die
vertelde, was ook geen evangelie. Dat die maar wat meer naar de kerk
ging in plaat2 van zich met zulke zaken te bemoeien, wat raakten hem
die? Die opstokerij tegen de secretaris haalde hij zeker uit zijn gemene
boeken en kranten. Wat had Jennesen hem ooit in de weg gelegd?
Maar 't zou die schoolmeester nog wel eens ingepeperd worden, dat
hij uit haat tegen de 2ecretari2 de gemeente wilde bederven. De Vi2scher, ja, dat wa2 ook een profeet, die brood lu2tte. Op de duur
zou het zo niet kunnen gaan met de Peel! 't Wa2 goed, dat men wi2t,
wie het zei. Nee, al2 de secretaris niet méér verstand had in z'n pink
dan zo'n kale schoolmeester in z'n hele lijf, dan niet, maar die vent
hoefde zich toch nog niet bezorgd te maken over Peelheim. Wat had
zo'n vreemde kerel daarmee nodig? Dat ie maar ging als het hem
niet naar de zin was. Zo'n landopvreter konden ze goed missen. Maar
als het lang genoeg geduurd had, dan maar het dorp uit met hem.
Was er dan geen 'schoon geld' te verdienen? Iedereen kon het toch
zelf zien? En wie had daarvoor gezorgd? Wie anders als de secretaris?
't Moest wel een ezel zijn, die zich dan nog door zo'n schoolmeester
liet bepraten.
Ja, dat was ook zo, daar ging niets vanaf, veel geld werd er verdiend.
Het secretariske deed goed zijn best, heel goed.
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Eens, dat een paar winkeliers weer bitter klaagden over de slechte tijd
voor hén, en de arbeiders scholden voor gemeen volk, dat zijn jarenoude schuld niet afbetaalde, werd het De Visscher toch te erg. De
woede tegen de onrechtvaardigheid in hun oordeel borrelde in hem
op. Zich echter dwingend tot kalmte, trachtte hij met hen te redeneren om hun de zaak zuiver te laten zien:
'Ik begrijp wel, dat jullie geen reden hebben om de toestand tegenwoordig goed te noemen.'
'Nee, nee, slecht hoor, heel slecht. Zo slecht is het nog nooit geweest. De oudste mensen hebben 't zo niet gekend.'
'Maar jullie gooit de gehele schuld op de arbeiders.'
'Ja, op wie anders? Er is niks aan dat volk. Of ze veel verdienen of
weinig, 't is allemaal krek één pot-nati'
'Zeker, 't is niet heel in orde, zoals de werklui tegenwoordig leven,
dat zal ze op de duur opbreken.'
' 'n Schande is 't! Kijk, opmakers zijn het! Vroeger waren ze blij, dat
ze droog brood hadden en aardappelen, en nou? Nou moet 't dik-endubbel zijn, met alle geweld op. Zal 'k u 's wat zeggen, meester? Ongelogen, er zijn er die eerst suiker op de boterham strooien en daar dan
nog ham overleggen. En dat zijn geen praatjes, die ik vertel.'
'Nee, 'k weet 't, ik heb 't zelf gezien! En erger dingen nog wel. Er
wordt gezopen in de arbeidershuizen, dat het gewoon bar is.'
'Ja, waar de brouwer is, daar kan de bakker niet zijn. Maar dat ze
maar betaalden in plaats van alles tot de laatste cent op te vreten, en
dan alles "op een ander" te halen.'
'Maar zou je niet denken, dat er tegenwoordig méér mensen in de gemeente zijn, die er beter van leven dan vroeger?'
'Dat kan wel, ja, tenminste . . . '
'Ja, dat is, en waar komt dat geld vandaan?'
'Waar vandaan? Ja, waar zou het vandaan komen?'
'Wat ik meen, dat is geld, dat de winkeliers hier konden verdienen.
Er wordt gemopperd over de arbeiders, maar waar kopen die hun
winkel waren?'
'Bij ons niet, dat weten we wel. En voor de rest. . . '
'Nee, bij jullie niet, zeg dat maar ronduit, bij de secretaris. En waarom? Omdat ze gedwongen worden. Is dat zoals het hoort?'
'Nee, zoals het hoort, is het precies niet, maar aan die arbeiders is ook
niks aan. Als ze de schuld dan maar betaalden!'
'Dat kon nou allemaal wel zijn, maar daar ben je niks mee geholpen.'
'Niks mee geholpen? Dat zou mooi zijn! Praat van niks!'
'Er zijn er, die veertig, en die zestig gulden hebben staan, en meer ook.'
'Daar ben je op de duur toch niet mee gebaat, als je winkels niet beter worden, en dat worden ze niet. Al langer hoe slechter worden ze,
doordat Jennesen alle verdienst van de peelwerkers opslokt.'
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Wantrouwig gluurden hun ogen De Visscher aan. Er werden zo'n rare dingen van hem verteld, en de grote lui hadden niet veel met hem
op, geen van allen. Men wist het niet.
De niet-gedachte wending van het gesprek maakte hen gejaagd. Ze
begonnen onrustig het lichaam te draaien en de voeten te schuiven.
De vrees hing op hun gezicht.
De Visscher ging nog door:
'Kijk, als de winkeliers daarover nou eens mopperden, en 't er dan niet
bij lieten, maar ook requesten stuurden aan de raad.'
'Ia, ja, maar met zo'n bazen is het slecht kersen eten, daar moeten
mensen van ons soort maar niet tegen beginnen.'
'Jennesen hééft niks te bazen! Hij is secretaris en de raad is baas en
jullie, de inwoners, zijn baas.'
'Wij ? Nou, o een lege stal, of als de vrouw niet thuis is.'
De lachen schokten even op, als een verlichting na dat benauwende
gepraat.
'Als je geen gebruik wilt maken van je rechten.'
Met schuwe verwondering, niet begrijpend, bleven de lui De Visscher
aankijken.
Aarzelend stribbelden zij tegen:
'Rechten? Wat zouen wij voor rechten hebben? Niks in de melk te
brokkelen en stil zwijgen!'
'Klachten indienen tegen het winkelen en herberg-houden van de secretaris. Zien, dat we andere raadsleden krijgen, die de secretaris op
zijn plaats zetten en eens kijken, hoe het met de Peel gaat, want dit
zit niet goed.'
'Daar weet ik allemaal niks van! Dat zijn onze zaken niet. De grote heren zullen dat wel uitmaken. En als het dan niet klopt dan moeten er
nog maar hoger omes komen als ze er zijn. En als ze er niet zijn, is het
ook al goed. Daar heeft men toch niks aan. Kleine stelen en grote stelen, maar grote stelen het meest, dat denk ik er van, en nou gij.'
'Maar kijk dan 's, het gemeentegeld wordt ermee verknoeid.'
'Er wordt met verlies gewerkt, maar de secretaris en z'n familie maken zich rijk. Voor hen wordt de Peel een traktementenfabriek, en ook
de vriendjes staan er goed bij. Dat gaat toch allemaal van het gemeentegeld. Mag dat zo blijven?'
'Wat hebben wij aan gemeentegeld? Daar krijgen we niks van in de
portemonnee.'
'Dat is nou niks gepraat!'
De Visscher maakte zich warm. Hij begon te gebaren en kracht bij
te zetten aan zijn woorden om door die muur van vrees, kortzichtigheid en onverschilligheid heen te kunnen dringen tot hun begrijpen
en gevoelen, en om gemeenschapszin in hen wakker te roepen. Iedereen wist toch, hoe erbarmelijk slecht de wegen waren. De gehuchten
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kon men bij regenachtig weer bijna niet bereiken. De kiezelweg naar
Astein wa2 negen maanden van 't jaar een modderpoel en de andere
drie maanden ook nog niet veel waard. In het naburige Veendorp
kon men niet komen dan over een heiweg vol gaten en bulten, waarop
bij men2en weten niet meer gewerkt wa2 tot onderhoud. De gemeente
had uitge2trekte heigronden, deeh ge2chikt tot ontginning en overigen2 uit2tekend voor beplanting met dennebos2en.
Er zat een aanzienlijke voorraad goede leem in de bodem, zodat er een
paar grote 2teenfabrieken zouden kunnen be2taan.
Maar er moe2t gezorgd worden voor verkeer2wegen, dat de men2en
met hun waren weg konden en de vreemdelingen gemakkelijk het dorp
konden bezoeken. Kijk een2, wat een prachtig achterland wa2 Veendorp met zijn om2treken! AI2 daar een kanaal naar toe werd gegraven
of een tram aangelegd. En dan de ontginningen en aanplantingen, wat
een arbeid kon dat allemaal verschaffen voor 't ogenblik, een arbeid,
die ook produktief zou zijn voor de toekomst. De waterlo2singen deugden niet, de wegen deugden niet en nog altijd lieten de men2en de
oude gang maar voortsleuren, onver2chillig, niet willend-begrijpen
hun eigen belangen, hunkerend naar een vriendelijk woordje van de
secretarispartij en bang voor haar tegenwerking en haar toorn. Waarom keken de inwoners niet eens wat vooruit? Tegen een verkiezing
werd nu eens hier, dan eens daar een stukje wegverbetering toegezegd.
Maar er werd geen wérk geleverd, 't was allemaal wat prutserij, waarmee de ene keer deze en de volgende keer de andere buurt zich lieten
paaien. Moesten de gemeentenaren zich zo voor de gek laten houden?
Jennesen dacht zeker: een kinderhand is gauw gevuld. En hoe ging
het met aanbestedingen? Wisten de inschrijvers zelf dat wel? Nee,
die hoorden van niets meer. Werd het werk aan de laagste inschrijver
gegund? Daar lekte nooit iets van uit, maar alle leveranties en gemeentewerken werden opgedragen aan familieleden of vrienden van de secretaris en een enkele keer aan verwanten van de burgemeester of een
der raadsleden. Natuurlijk, om hen zoet te houden. Raadsleden leverden zelf ook aan de gemeente. Er werd in 't geheim genoeg gemompeld
over knoeierijen, dat bromde de ontevredenheid stil-mokkend door het
dorp, maar als het tijd was om te spreken en te handelen, bijvoorbeeld
in verkiezingstijden, dan trok iedereen zich schuw terug.
Zijn eigen woorden vuurden De Visscher aan en sleepten hem mee tot
de uiting van zijn grieven, die hij vaak gedwongen was op te kroppen.
Zijn hoorders deinsden echter meer en meer af achter hun starre
zwijging, ongenaakbaar in hun onwetendheid en slaafse zucht tot volgen van de secretaris. Die half of heel onbegrepen heenwijzingen naar
de toekomst spookten hen tegen als verderfbrengende voorzeggingen.
Wat hij zei, was ook te veel ineens voor hun weinig ontwikkeld verstand, het overstelpte hen zo, dat zij eronder bogen. Klein, ineenge-
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drongen bleven ze zitten; versuft doften hun blikken starend voor
zich heen.
Toen De Visscher weer meer tot kalmte kwam, viel hun houding hem
plotseling op. Zijn woordenstroom stokte en een innig medelijden ging
tranend van zijn hart uit naar die verslaafde massa.
Toen hij weg was, welde een verlichtende zucht uit hun borst omhoog. En de ene stem na de andere schoot los: Die schoolmeester wist
het goed bij te brengen, dat van die knoeierijen was waar, daar had ie
gelijk in. De een kreeg niks en de ander werd alles toegeduwd, maar
zo ging het immers altijd. Het secretariske kon ie niet uitstaan, daar
had ie het lelijk tegen. Anders zo'n stille mens, die De Visscher, heel
verschillend van de andere meesters, die konden goed meedoen aan
't nat en aan 't droog. Maar als ie over het secretariske begon en over
de raad, dan was ie dezelfde niet meer, dan kon ie uitpakken. Wat ie
daar nog allemaal meer verteld had, och, dat waren zo'n fabels. Zij
zouden daar niks meer van beleven, als er ooit zulke dingen kwamen.
Ja, het secretariske zorgde maar voor zich, dat zag men wel. Die was
zo slim as 'ne grote. En als hij niet deed, dan deed een ander het. Het
was toch allemaal hetzelfde, wie de kans kreeg, nam ze, de een zo
goed als de ander. Maar zij zouden ze niet krijgen, dat was wel zeker.
En dan moesten ze toch nog maar zwijgen want zo'n grote bazen konden iemand lelijk schade doen. Het secretariske met de pastoor, dat
was twee handen op een buik. Het secretariske was immers ook van
de kerk.
3
Op een zaterdagmorgen ging De Visscher met de eerste trein omstreeks half zes naar de Peel, om die dag in de venen door te brengen.
De fris-warme zomerlucht van de vroegte, de eerste stralen van de
zon, die de sluierige wolk van dauw optrokken, en de scherpe geur
van gras, bloemen en de veldgewassen maakten verkwikkend zijn lichaam lenig. Met een diepe haal hijgde hij zijn longen vol, en voelde
zijn borst verruimd, zijn hoofd helder. Het was hem een genot in de
morgenstilte die wandeling naar het station te doen. In een vreugdestemming stapte hij voort, met luchtig beweeg van armen en benen,
niet denkend aan de zwaarte van het leven.
Hij stond anders niet zo vroeg op, omdat hij gewoon was tot laat in
de nacht te werken of omdat buien van afmattende lusteloosheid hem
loom op het bed hielden neergedrukt.
De regels, waarin Conscience de morgenstond beschrijft, drongen zich
aan zijn geest op:
'Alles slaapt op de heide . . .
'De gevoelige planten houden hare bladeren nog toegevouwen; de
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bloemen hebben hare kelken nog gesloten, en schijnen als bezielde
wezens, die met de ogen toe, in vergetelheid gedompeld liggen. Het is
nog geen nacht, het is nog geen dag.
'Zwart is de westerkim en ondoordringbaar; de oosterkim, als een doorschijnende waterplas, kleurt zich met een twijfelachtig hcht.
'Van de al sterren blinkt er nog een enkele: haar naam is Lucifer en
zij dient als voorbode der naderende Zonne.
'Op de boorden van het woud hangt een mistgordijn. Maar zij klimt
in de hoogte en heeft nu reeds de toppen der bomen bereikt; welhaast zal ze opstijgen en onzichtbaar verzwinden in de hemelkolk.'
Een glimlach trilde plotseling om zijn lippen, omdat hij onwillekeurig
in zijn gedenk de galmende stem van zijn taaionderwijzer op de Normaalschool had nagebootst, ze verdiepend tot een lage dofheid bij het
woord 'kolk'.
Zijn gedachten bleven een ogenblik stilstaan bij die tijd van vals zien
en nagepraat voelen. Zulke stukken werden aan de leerlingen voorgehouden als modellen van stijl, en wie ze het best kon nadoen, werd
bewonderd. In ieder opstel keerden dezelfde bombastische vergelijkingen weer terug en om de inhoud bekommerde zich niemand.
't Is toch potsierlijk, lachte het in hem op, dat gewring en klein gewriemel aan te zien, waarmee een troep scheldende en razende verdedigers van die onware tijd het nieuwe trachten tegen te houden,
draaiend als met touwtjes getrokken poppen in een Jan-Klaassen-kast,
en met verontwaardigddoening die 'Nieuwe Gidsmannen' verketteren,
'die onze schone moedertaal zozeer bederven.'
Een kwezelachtige boerin kwam hem voorbij, die met de rozenkrans
in de hand naar de eerste Mis ging. Hij groette, maar zij groette niet
terug. Haar lippen knepen vast op elkander tot een grimmigharde trek
in haar overstrakt gezicht, en haar ogen lagen donker, in de koude
glans van staal.
Die vrouw deugde niet voor de dienstboden en was bekend om haar
knoeien met de boter. Iedereen wist ook, dat zij 's nachts de varkens,
die 's morgens afgeleverd moesten worden, nog ging voeren om ze te
verzwaren, terwijl dat streed tegen de overeenkomst.
Dan femelde zij, dat ze het schreeuwen van de beesten niet kon aanhoren, daarvoor had zij een te week hart.
Maar ze was heel vroom en werd geprezen om haar godvruchtigheid.
De vrouw van de secretaris was haar nicht, en die had haar beloofd,
dat haar man raadslid zou worden, zo gauw als er weer een plaats
openviel. Want het kwam hem nou toe. Hij had lang genoeg moeten
wachten.
Daarom haatte vrouw Cuypers De Visscher. Die schoolmeester was
een liberaal, had neef Jennesen gezegd, en dat moest wel iets heel
slechts zijn, net als vrijmetselaais. Daar had ze wel eens van gelezen.
2g6

dat waren gemene men2en, die niet2 ander2 deden dan moorden en
nooit wilden biechten. Dat wa2 toch zo'n '2chone ge2chiedeni2', en
waar gebeurd, dat 2tond er boven, 'een ware gebeurteni2', in Parij2,
al2 ze eraan dacht, dan moe2t ze er nog van griezelen.
Onwillekeurig, in een doelloo2 handelen, keek De Vi22cher een2 om
en zag verwonderd, dat vrouw Cuyper2 hem nagluurde. Ver2chrikt
ging ze toen verder, de blikken vroom neerge2lagen naar de grond.
Hij dacht, wat moet die nou hebben? Ze gaat zeker zuchten over
mijn ziel en zaligheid; neef 2ecretari2 zal haar dat wel opgedragen
hebben. Zo'n brave, god2dien2tige vrouw ook. Zo wil men 't hebben!
Allemaal uiterlijkheid. De woorden god2dienst en kerk vooraan in de
mond, maar de daad? Dat doet er niet toe, dan weten ze gemakkelijk
een middel te vinden om alle2 goed te babbelen. Geboren ca2UÏ2ten!
Wonder, dat met zo weinig ontwikkeling zoveel geraffineerdheid kan
samengaan. Ook kan men 2om2 onder die onwetende men2en uitingen
horen van merkwaardig gezond oordeel. Wat zou er niet van zo'n volk
te maken gewee2t zijn?
Toen hij aan het 2tation kwam, 2tond al een groep van mi22chien
vijftig arbeider2 op het perron de trein af te wachten. Allen droegen
kleren van vaalgeel turk2 leer. De mee2ten hadden klompen, bruin van
aangeplakt moer, aan de voeten. Aan de 2chouder bengelden de 'knikkezak' vol boterhammen en 2pek, en een kruik met koude koffie of
bier. Bij 2ommigen 2tak de hak van een fle2 uit de broekzak. Een benauwde lucht van moer en 2lechte tabak wa2emde van de troep af.
De leeftijden wi22elden van om2treek2 twaalf jaren tot rond de vijftig.
De ouderen 2tonden 2til, dromerig, 2uffend. De moeheid hing hun
zwaar op 't lijf, zodat ze zich bijna niet recht konden houden.
'Mooi weer, vanmorgen,' begon De Vi22cher.
'Ja, mooi.'
'Ge bent er ook al vroeg uit. Zeker de Peel in?'
;ja.'
'Hoe laat zijt ge nou weer terug?'
'Met de laat2te trein. Tien uur.'
'Dat is een lange dag.'
'Ja, dat is het zeker.'
'Voor wie werken jullie? Voor de gemeente?'
'Ja.'
'Is het er nogal goed te verdienen?'
'Nee, niet te best.'
'Hoeveel maakt ge per dag?'
'Dat is heel verschillend. Het ligt eraan of ge graver zijt of aan de fabriek. Er zijn er ook met half geld en nog minder.'
'Wat wordt er aan de fabriek betaald?'
'Twintig stuiver voor een goeie.'
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'Dat is niet veel, vind ik.'
'Nee, dat is het zeker niet.'
Het gesprek traagde met vragen en korte antwoorden voort. Een moedeloze loomheid somberde om die groep arbeiders heen. Uit een kringetje jongens klonk echter meer leven op. De Visscher hoorde hun
ruwe woorden en vloeken. Ze hadden het over een ploegbaas en over
kruien.
Toen hij zijn blikken naar hen keerde, mompelde een van de anderen,
dat 't hun ook nog wel zou overgaan, maar nu waren de ouders er
'grif met hen door'.
Een ander troepje stond om enige meiden heen, die met optrillend gegiechel of eensklaps hoog uitgeschaterd lachen de grofheden van de
jongens beantwoordden.
De trein kwam aan en de hele troep drong en duwde lawaaiend en
klompklossend de coupé's vol.
De conducteurs schreeuwden:
'Achter is nog plaats genoeg! Nou niet allemaal in één wagen!'
Tot De Visscher, die dat stond af te kijken, verklaarde hij:
'Dat is nou iedere morgen zo met die kerels! Ze zouën allemaal bij elkaar kruipen en drie kwart van de wagens leeg laten meerollen.'
'Precies als in de kerk. Onder de toren staat het volk aaneengedrongen
en boven zijn grote plekken leeg. En een stampvol café krijgt al hoe
langer hoe meer bezoek. Waar plaats genoeg is, gaat iedereen voorbij.'
'Onder de toren kunnen ze zo lekker kletsen,' lachte de conducteur.
De Visscher stapte toen ook in. De arbeiders lieten hun lichaam neervallen op de banken, zuchtend: 'Hè, hè, wat is men toch stijf!'
De een schoof tegen de ander aan, totdat de banken opgedrongen vol
zaten. Een paar moesten nog blijven staan. De Visscher hield zich
ook aan het portier, de arm steunend in het geopend raampje. De kleine ruimte zou gauw vol zijn met de stinkende afwaseming van moeren tabakslucht, die opsteeg tot een dikke walm en de ademhaling
zwaar drukte.
De coupé was vuil als een dorpscafé op maandagmorgen. Uitgespuwde proppen tabak, nog vochtige speekselplekken, as en stukken papier
lagen op de bodem.
Een rilling van onbehaaglijkheid trok over zijn lichaam. Een paar
uren te moeten blijven in zo'n hok was toch wel genoeg om iemand
een ziekte te bezorgen, ging het gemelijkend door z'n hoofd.
Zouden die mensen daar nu niets om geven?
Nee, het hinderde hen zeker niets, want nu boog de een, dan de ander
zijn kop wat voorover om tussen de even van elkaar gehouden knieën
dóór een straal speeksel van de tong op de vloer te laten kletsen. Ze
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schien niet op hun gemak gevoeld hebben, als het netjes was. Maar
kon er nou niet wat gedaan worden om de boel een beetje zuiver te
houden?
Een opschonend gegiechel, voeten-klossend schuiven, herriënd beweeg en lawaaierige roepstemmen trokken zijn ogen naar de andere
coupé. Hij keek over het lage tussenschot heen en zag, dat een paar
jongens ieder een meid op hun knieën vastgeduwd hielden in hun omgrijpende armen.
De meiden weerden zich met wild gestoei tegen hun handtastelijkheden, terwijl lach-kreten opschoten uit haar keel, en haar blikken heet
bloeiden.
'Peer, hou uw vingers thuis. Mie kan het kietelen nog niet verdragen
op de nuchtere maag!'
Peer keerde zich naar Hannes met een droog gezicht:
'Hannes!'
7a?'
'Commandeer uw hond en blaf zelf!'
Lachen daverden op om hun geestigheden.
Hannes deed ook mee, met een zuurzoete vertrekking van zijn gezicht. Toen:
'Peer, hebt ge al wijwater gehad, vanmorgen?'
'Nee, geef me de bak maar eens hier, dan zal ik er mij eens mee over
de mond strijken!'
Hannes gaf de fles met jenever over en Peer zette die aan zijn mond.
Een paar lange teugen klokklokten door zijn keel. Het kauwend omspoelen van de jenever tegen het gehemelte perste enige druppels vermengd met uitgebeten tabakssap, door de mondhoeken uit. Het bruine
vocht sijpelde langs de kin en bleef in de ruwe baardstoppels hangen.
Even wreef hij er met de hand over. Toen, de fles terugreikend, geestigde hij:
'Frisse morgen!'
'Hij lust hem nog!' lawaaiden de stemmen op en de lachen schokten
opnieuw, en nog harder, toen Hannes riep:
'Dat beest heeft de fles bijna helemaal leeggelurkt!'
De uitgeschreeuwde grofheden en het daverend dreun-rollen van de
trein vulden de coupé met geraas.
In de afdeling van De Visscher ging de 'snevel' ook rond. Met lome
heffing van de arm bracht een oude, dromerig voor zich uitblikkende
werkman een kaïmetje naar zijn lippen en hield het even schuin omhoog, terwijl zijn kop achteroverhelde. Zijn toegespitste tong stak in
de dunne hals om het uitvloeien te regelen. Terwijl zijn mond nog
nasmakte, zuchtte hij:
'Daar bekomt men van.'
Een walg steeg De Visscher naar de keel. Zich daartegen verzettend.
299

trachtte hij weer een gesprek aan het lopen te krijgen. Door het daveren van de trein en de herrie in de andere coupé moest ie hard roepen: 'Is het bij "De Nijverheid" niet beter as bij de gemeente?'
'Wat?!'
'Of het bij "De Nijverheid" niet beter is as bij de gemeente, met de
verdienst?'
'Bij "De Nijverheid" beter? Nee! Wel geweest. Daar is nou ook het vet
van de soep!'
Er was een grote voorraad turfstrooisel. De arbeiders hadden horen
zeggen, dat de fabriek er niet mee weg kon op het ogenblik. Dat ging
zo op-en-af. De vorige zaterdag waren er al een honderd 'Poepen' weggestuurd, en er zouden er nog wel meer gedaan krijgen. Maar dat was
ook niks erg. Die 'Poepen' kwamen voor hén alles bederven, met hele
troepen waren zij de vorige jaren komen afzakken en hadden de lonen
in de laagte gehouden. Dat vreemd volk moest er maar uit, het waren
gelijk geuzen.
De Visscher voelde de haat in hun woorden branden tegen de 'Poepen',
zoals zij de arbeiders uit Overijsel, Drente, Friesland en Groningen
scholden, die tot een getal van enige honderden bij 'De Nijverheid'
werk gevonden hadden. De omliggende plaatsen hadden er in het begin
niet genoeg kunnen leveren voor de maatschappij.
Afgunst en kleingeestigheid verdeelden dus de arbeiders, in plaats dat
hun gelijke belangen hen verenigden.
'En bij Verstegen & Donk?'
Daar werkte maar anderhalf man, hun fabriek was heel klein ingericht.
Hij moest zich uit de adem roepen om zijn woorden over het rumoer
te laten heenklinken en zweeg daarom maar.
Na een kwartier hield de trein te Lizaveen stil.
Door de smalle portier-openingen holferden de peelwerkers langzaam
de coupé's uit, de voeten zwaar neerstolpend van de loopplank op de
kiezel.
De conducteurs schreeuwden hun toe toch voort te maken, de trein
moest nog verder. Maar zij waren dat gewoon, stoorden er zich niets
aan en onverschilligden op hun dooie gemak achter elkander op, binnen eerst nog de 'knikkezak' en de kruik over de schouder hangend.
Een conducteur stond met zijn hand aan de kruk van het portier
om de coupé dicht te klappen, maar Peer was nog niet klaar.
'Vooruit, schiet nou eens wat op!' ongeduldigde hij.
Als die de Peel in moest, meende Peer, dan zou ie ook niet zo hard jagen. Hij ging ook nog eens prakkezeren om conducteur te worden.
Roepen kon ie al: Péélheim, Péélheim, Lizavéén, Lizavéén!
'En dan een wagen vol jenever en een andere vol meiden!' schreeuwde
Hannes.
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Even lachte Peer, gevleid.
De hele troep rijde bij tweeën en drieën door de uitgang de weg op.
De Vi22cher wandelde hen na.
Lang2 de 2poorbaan en van de andere wegen en paadje2 kwamen eveneens: arbeiders bij troepje2 af, van alle kanten naar dit éne punt.
Zonder 2preken liepen de mee2ten achter elkander aan, sjokten stijfbenend hun weg voort. Niet alleen uit Peelheim, maar ook uit andere
dorpen waren er ver2cheidene, die al een tot twee uren ver gelopen
hadden, 2ommigen over een heipad, velen over een bultige 'dijk' met
diep 'ingevaren' 2poren. En na een lange dag van zwoegend werken
hadden ze hun afgebeuld lichaam weer datzelfde eind terug te 2lepen
om 's avond2 pa2 om2treek2 tien uren thui2 te komen.
De ruwe, beenderig-magere gezichten 2tonden 2lap en hun ogen blikten 2omber van doffe beru2ting. GedachteIoo2 lieten zij hun benen
gaan met duwende stappen en telkens doorzakkend knikken van de
knieën, naar het weer even zwaar werk van de nieuwe dag, terwijl
zij van het vorige nog niet waren uitgerust, 't Moest, er was geen
verlaat.
Achter de mee2te troepje2 2uften ook een paar jongens aan, van een
jaar of twaalf, dertien pa2 oud. Met een vallerige gang, half slapend
nog, 2om2 even wakker-op2chokkend doordat hun wankelende 2tap
als een bedronkene plot2eling terzij van het gaanpad omlaag 2choot in
een diep spoor, dan weer hing de kop voorover, zwaar van oververmoeidheid en te weinig nachtrust.
De Visscher wist, hoe het ging. De arbeiderskinderen waren bestemd
voor de Peel. Er werd niet eens meer over een andere mogelijkheid
gedacht. De tijd, dat er over de Peel geroepen werd als over een soort
goudveld, dat niet een kostwinning, maar een geldwinning zou zijn
voor iedereen, die maar de moeite van bukken en rapen wilde doen,
wa2 al lang voorbij. Al lang. Die enkele jaren van exploitatie hadden
een droeve werkelijkheid gebracht aan de grote, blijde verwachtingen. Als er nog ooit over die vooruitzichten gesproken werd, toen de
arbeiders zich zelf opwonden door verhalen over zóveel geld verdienen en er nu 'bovenop' te komen, dan was het een bitter schampere.
Zij meenden daar eens eventjes een zak vol guldens in de Peel te gaan
halen, maar 'die verdomde Peel' had hén te pakken en liet hen niet
meer los.
Zo voelde De Visscher het ook, toen hij die op 't oog reeds uitgeleefde
mannen, jonge kerels en jongens, met zwaar, moeizaam beweeg zag
voortstalperen. De Peel hield hen vast en zoog dag aan dag een deel
menskracht op en ging onafgebroken voort met jong bloed te vragen.
De arbeiderskinderen bezochten slecht de school. Als hij vroeg naar
de reden van verzuim, kreeg hij altijd dezelfde antwoorden:
'Ik moest op de kinderen pnssen.'
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'Ik moest moeder helpen.'
'Ik moest op de akker werken, omdat vader naar de Peel was.'
Op een dag van slecht weer kwamen ze dan weer eens aanzetten, gewoonlijk veel te Iaat. Tijd en regel hadden ze vergeten. Moeder zei,
ze moesten maar zien, dat ze de deur uitkwamen, die verdomde rekels
van jongens, en maar naar de school toe. Ze konden in huis toch niks
als vechten en krijten, en anders zou zij er hun wel met de klomp
onder stampen.
Als de arbeidersjongens speelden, dan speelden ze veenwerker met vaders 'knik' en kruik en vaders spade. Die 'knikkezak' met spek en boterhammen of dikke spekpannekoeken en de kruik met drank waren
de droom van hun jeugd. De vraag, wanneer zij een echte 'knikkezak' kregen, hun verlangen. De ouders zelf, die met de verdienste uit
de Peel van vader alleen niet verder konden komen dan armoede lijden,
brachten al hun hoop over op de tijd, dat zij er met hun jongens
'heel-door' zouden zijn. Als die een jaar of twaalf oud geworden waren, maakte moeder voor hen van een oud blauwlinnen werkschort
een 'knikkezak'. De eerste keer glorieden hun gezichten, als zij met
een dampende pijp in de mond en vlug trekkend en rook-uitpuffend,
achter de anderen aanliepen. Voor ze van huis gingen, angstigde moeder, of ze ook gebid en wijwater 'gevat' hadden, dat ze niet zouden
verzuipen, want de kanalen in de Peel waren toch zó diep.
Onderweg kwaakten hun jonge stemmen grote-mensenwijsheid, als zij
andere werklieden ontmoetten en met gewichtig-doening van hun
houding vaak afgehoorde woorden napraatten, van werken, de Peel
en geld verdienen. Totdat hun jongensnatuur weer boven kwam en
zij aan het stoeien raakten, of de weg afdwaalden, om vogelnestjes te
zoeken.
Ze hebben de 'knik' gemakkelijk gekregen, maar zullen 'm niet meer
kwijt worden, somberde een enkele hardop denkend zijn eigen ontmoedigende levensondervinding uit, in die éne korte klacht alles samenvattend, wat de veelbelovende Peel hem gebracht had.
Maar ook waren er, die overheerst door het niet meer te veranderen
lot, benijdden: met zo'n jongen was men er toch 'grif door'.
Na enige dagen kruien en zwaargeladen turfaken zeulen door het kanaal naar het fabriek, waren 'de wilde haren gelijk uitgevallen'.
Dan was er geen andere verlossing meer in uitzicht dan misschien een
paar jaren gaan 'dienen' als soldaat. En die daarna weer de 'knikkezak' over de schouder hingen, geestigden bitter over hun toekomstleven, dat ze nu 'getekend hadden'.
De stoomfluit schrüde het teken van beginnen over het terrein.
De saamgetroepte arbeiders, die zaten of lagen op de grond, stonden
op, met trage heffing van hun lichaam, rekten zich geeuwend uit en
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sloften loom naar hun plaats.
Ploegbazen trokken met hun troepjes het veen in.
Het zwoegende leven ging zich weer overleveren aan de wijduit grauwende Peelvlakte.
Overstelpt door al die indrukken van dezelfde kleur slenterde De Visscher van de fabrieksterreinen af, naar de stilte, onbewust zoekend
de kalmende eenzaamheid.
Zijn matte blikken loomden over die vale uitgestrektheid heen, vaal
tot de nevelige einder, neerdrukkend vaal.
Veraf hing nog morgendauw. Dichter bij lagen de kanalen blauwzwart te spiegelen in het zonnelicht, en gelig-witte wegen met jonge
boompjes streepten een terrein van nieuwe aanleg tot naast elkaar
liggende rechthoeken in een ogenpijnende gelijkvormigheid.
Eeuwenlang had die uitgestrektheid daar gelegen in een schijnbaar
doodse rust, terwijl onder de oppervlakte de natuur ongestoord voortging met groeien, afsterven, vormen en vervormen, totdat het winstspeurende mensenoog eindelijk de verborgen schatten had ontdekt.
Die enige honderden mensen, die hij in troepjes had zien wegtrekken, met zware stappen hun lome lijven voortdragend, waren verdwenen, als verdronken in die grauwe zee. De wijde ruimte bleef leeg en
vaal en doods van effenheid. Toch wist hij hen daar wroetend en
slavend, wegbeulend hun kracht, maar zij bleven nietigheden in die
diepte van tot de einder uitvlakkende wereld op-zich-zelf.
Een huivering van aanstuwende somberte trok over zijn lichaam.
Een weemoed van klein zich voelen stortte zich uit in zijn ziel, traanloos snikkend van stille smart over zijn machteloosheid.
Wat betekende dat getal mensenlevens in die vlakte? Het zwoegend
vergaan van lichamelijke kracht, dat tegelijk mee de geest afstompte
tot wegsuffende berusting, gedreven en geslingerd door de berekening
van wisselende kans op dividend, of door de jacht naar eigenbelang
van een niets-ontziende dorpsintrigant.
Achter hem dreunde het daveren van de stoommachines, en rondom
somberde het vreugde-lege leven.
Plotseling schoot de herinnering aan de tijd van zijn jeugd weer in
zijn hoofd op. Wat was toen ook het leven leeg, maar veel suffer en
bedompter nog dan nu, omdat het door iedereen gedachteloos werd
aanvaard als niet anders mogelijk, nog veel geprezen werd zelfs, terwijl de enige klacht, die opklonk tussen al die lofzangen op heihutjes, eerste tandjes en uiterlijkheidjes van onbetekenend huis- of tuingebeuren dóór, verlangend terug-zuchtte naar een afgewikkelde periode toen het bestaan voor de massa nóg lager was. 'De goede oude tijd.'
Nu trilde tenminste de drang naar waarheid en recht door de maatschappij; en al was die beweging nog verre van in alle lagen doorgedrongen, de stroom sterkte voortdurend aan. Het pogen tot tegen303

houden zou geen ander gevolg meer kunnen hebben, dan dat hij zich
zelf, door eigen kracht, bruisend vrijmaakte om de tegenstand machteloos mee te slepen.
De historie sprak immers ook van zulke verschijnselen in de eeuwen
rij? Ja, maar 't waren schokken geweest, hevig, doch voorbijgaand
met achterlating van treurige verwoestingen, waarop het oude weer
werd opgebouwd, alleen in een nieuw uiterlijk.
Met een energieke ruk van zijn schouders schudde hij het bittere gedenk van zich af, dat nu opnieuw dreigde hem te zullen neerdrukken.
Dat worstelen en zoeken was toch niet vergeefs geweest. Het had de
grond voorbereid tot de krachtige opgroei van een voller en rijker leven. De wereld-ontwikkeling bleef voortwerken aan haar voltooiing,
met groeien en afsterven en weer opgroeien, vormen en vervormen, zoals de natuur gedaan had in deze vlakte. Eens zou toch de generatie
komen, die niet alleen de schatten in gereedheid vindt, maar ook weet,
op welke wijze die dienen kunnen tot verhoging van het algemeen geluk. Dat weten zou haar de kracht en de moed geven om de altijd dreigende overheersing van enkelen in bedwang te houden. De weg naar
die toekomst moest echter noodzakelijk leiden door de zuiveringsplaatsen van ontwikkeling en verdeling.
In die belichting ziende de verwantschap tussen de verschillende levensuitingen van de nieuwe tijd, in de litteratuur en in de felle mokerslagen van de kritiek op de maatschappelijke toestanden, uitingen
met dezelfde grondtoon van smachtend verlangen naar Waarheid,
voelde hij de kalmende rust van inzicht ontheffend over hem komen.
Opademend ging De Visscher naar de fabrieksterreinen terug.
'De Nijverheid' had een groot fabrieken-complex gebouwd bij de
spoorlijn, waar door haar toedoen ook een station was gezet. De wagens konden op het terrein zelf geladen worden, omdat het door een
lijn verbonden was met het zijspoor ten dienste van het goederenvervoer.
De veengronden van de maatschappij lagen aan beide zijden van de
spoorweg, maar door het stationsemplacement was een weg of een kanaal niet mogelijk. Daarom had zij geen eenvoudiger oplossing kunnen vinden dan met twee transporteurs te werken, die de turven moesten draaien naar de maalmachine. Een daarvan hing als een overbrugging over de spoorlijn.
In de nabijheid stak hoog boven alles uit de directeursvilla in de
jonge park-aanleg. Rondom een gracht, door een duiker verbonden
met het kanaal. Daar binnen smallere grachten naar een vijver met
een fonteinrots. Langs bosjes en bloembedden slingerden wit-opblinkende kiezelpaden. Aan één kant van de vijver glansde het diep fluwelig groen van een grasveld, waarop enkele herten graasden of, de
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zwaar betakte kop wat omlaag, dromerig stonden te turen over de verweg grauwende vlakte.
Zwarte schaduw-strepen met uitgedoezelde verbreding aan het eind
trokken van de voet der boompjes over de paden, het grasveld en het
stille water, of hobbelden over een bloemperk heen.
Het zonnelicht schitterde tegen de hoektorens van het gebouw en
verdiepte de kleuren van de grote wandeltuin.
Aan de rechte kiezelwegen lagen hier en daar de kleinere, maar ook
nette huizen voor het personeel, als ingenieur, boekhouders en klerken.
En verderaf enige blokken van arbeiderswoningen, thans gevuld met
getrouwde 'Poepen' en hun gezinnen.
Teruggeschoven, terzij van de werk-drukte en het rumoer, stond de
kerk met pastorie en school.
Zo was uit de onderneming reeds een dorpje gegroeid, dat naar de
vrouw van de directeur, die tevens een der voornaamste aandeelhouders was, de naam 'Lizaveen' had gekregen.
Een gevoel van bewondering voor het veelomvattende van dit ineengrijpende schakelwerk leefde telkens, als hij het zag, in De Visscher
op. En eerbied ging uit van zijn ziel naar de geest, die zoekend en denkend van één punt uit dat ingewikkelde plan had ontworpen, dat misschien zelfs nog slechts in het begin van zijn uitvoering was.
Het duizelde hem, als hij erover nadacht, hoe ieder deeltje niets anders was dan een raadje van het grote gangwerk, in beweging gezet
door die éne drijfveer: het aandelen-kapitaal van de maatschappij,
dat dividend moest opleveren. Het dividend was alles, de rest niets.
Omdat het dividend het eiste, waren die honderden arbeiders gedoemd
hun menszijn te verzwoegen in die vale peelvlakte, en als het voor het
behoud van het dividend nodig was, zouden zij ook weggestoten worden in een nog erger leven.
Als alleenheerser gebood over dit nieuwe dorp de directeur, liet het
ontruimen van zijn bewoners en andere daarvoor in de plaats komen,
naar zijn believen, slechts genoodzaakt tot gehoorzamen aan de wet
van dividend.
De Visscher trachtte zich in te denken in de omvang van deze wet.
Maar hij kon zich slechts een zeer vage voorstelling vormen van alles,
wat ermee samenhing, terwijl echter wel het begrijpen in zijn geest
ophelderde, dat hier het stelsel meer op zijn rekening kreeg dan de
uitvoerende personen.
Ook de belichaming van twee andere stelsels was hier te aanschouwen.
De gemeente Peelheim en de firma Verstegen & Donk hadden haar
veel kleinere, van hout opgetrokken fabrieksgebouwen eveneens zo
dicht bij het station gezet, als haar gronden dat toelieten. Op een
lengte van enkele minuten gaans lagen de drie fabrieken bij elkander.
305

Het stelsel van gemeente-exploitatie was het mooiste van alle, maar
leverde de treurige werkelijkheid, dat een kliek zich meester kon maken van het bezit der gemeenschap en een druk duwde op een hele
bevolking, voor wie die industrie een bron van welvaart en krachtig
leven had moeten zijn.
Een volle turfaak lag in het kanaal vlak bij de transporteur.
Een paar arbeiders haalden de turven van de mooi geladen stapelrijen
en gooiden ze op de rolbaan, die onafgebroken in dezelfde gang voortdraaide rond haar assen. Met een langzaam, gelijkmatig beweeg wierpen zij ze over, een voor een, soms een paar stukken tegelijk. Tot hoog
boven aan de muur was de schuivende slede van plankjes tussen kettingen aanhoudend beladen met turven. Daar verdwenen deze door
een opening en vielen in de molen, waarin ze gescheurd en uiteengerukt werden tot vezels.
Overhaasten deden de werklieden zich niet. Met elkander pratend lieten zij hun handen werktuigelijk turven grijpen en overgooien, door
het dagelijks doen zeker van de worp.
Binnen in de fabriek bonsden en daverden de machines en roesde het
snorren van raderen en riemen.
De afdeling, waaruit de pakken turfstrooisel naar buiten werden gereden op kruiwagens over een opglooiende planken brug naar de laadplaats, hing vol van een dikke wolk vaal stof, hard-droog turfmolm,
dat benauwend, verstikkend drong in neusgaten en keel, de ogen pijnde en een gevoel van slaperige dofheid en vermoeidheid bracht in de
kop.
Telkens schoof een zware machine onder uiteen en liet een pak neervallen door de wijde gaping. Dan sloot de kolos weer, massaal rollend
over ijzeren staven, zich samenknijpend tot één geheel, terwijl twee
werklieden met een vlugge greep het uitgeworpen pak in de val op
een kruiwagen wentelden, die dan snel weggeholderd werd over de opverende planken brug. Onder de hand stond reeds weer een lege kruiwagen gereed, en een nieuw pak werd erop geschoven.
'Hoe zwaar is zo'n pak wel?'
Een ophijging van stof drong De Visscher de keel vol onder het praten. Hoestend en slikkend trachtte hij de benauwing kwijt te worden.
'Het deugt hier niet, als ge het niet gewend zijtl' lachte de aangesproken arbeider.
'Wij merken er niks meer van. Als ge er een jaar of wat in gestaan
hebt, dan voelt ge het niet meer.'
'Ja, nou, je kunt wel gewend worden bonestaken op je kop te laten
aanscherpen, als je 't maar lang genoeg verdraagt. Maar hoe zwaar is
zo'n pak?'
'Zo'n pak? O, dit zijn er maar van een paar honderd kilo. Het is niet
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druk tegenwoordig. Andere worden er gemaakt van ze2honderd kilo!'
'Ze2honderd kilo?'
'Ja, het i2 nou maar een hoopje. Maar ge moet denken dat het 2trooi2el
eer2t in de per2 komt.'
'Jawel, ze zullen dat wel klaar krijgen, dat geloof ik be2t, maar zo'n
hele dag van die pakken kruien . . . 't i2 geen beetje!'
'Er zit nik2 ander2 op,' onver2chilligde het beru2tend De Vi22cher
tegen.
Hij keek naar de zware kettingen, die bij ieder uiteen2chuiven van de
dreunende kolo2 om een pak te laten vallen, knar2end 2panden.
'Gebeuren hier nooit ongelukken?'
'Zo heel gauw niet. Bij harde winter kan het wel een2 gebeuren dat
een ketting knapt. Dan 2pringt hij kapot ah gla2. Wie er dan jui2t
dichtbij 2taat, loopt wel kan2 dat hij er gewee2t i2. Maar ander2,
nee...'
De Vi22cher voelde in die woorden en zag in de oplichtende blikken
onder het vertellen wel een trilling van bewondering voor de geweldkracht, die zo'n zware ketting kon doorknappen al2 gla2, maar voor
de tragiek van de dood, zelf2 van de plot2elinge dood door een verpletterende 2lag van de machine, hoorde hij 2lecht2 onver2chilligheid.
Suffe beru2ting en heel afge2tompt be2ef van leven2waarde, dat alle
hoger-willen ak toch vruchteloo2 voorgoed had onderdrukt, dofte
hem hier tegen. Die moedeloo2heid 2chrijnde hem door de ziel. 'Er zit
nik2 ander2 op', dat wa2 de neerdrukkende leven2be2chouwing van
de een. 'Er zit nik2 ander2 op' dan de hele dag zware pakken kruien.
En De Vi22cher voltooide: eten, 2lapen, pakken kruien.
'AI2 zo'n ketting knapte, dan wa2 de kort bij 2taande werkman er wel
gewee2t,' grofde de ander, alsoi ie over het min2t beduidende daaglijk2heidje 2prak.
Het boven2te deel van de machine wa2 onzichtbaar door een zoldering, waarop 2tappen en 2charrend 2chuiven van 2teunzoekende
voeten holkloniken.
De Vi22cher ging de trap op. Het bruine 2tof warrelde en wölkte
daar, abof er een hele rij wanmolen2 werden gedraaid.
Een arbeider opende jui2t twee grote deuren van een bak in de machine. Een jongen van 'n jaar of ze2tien 2tond gereed met enige latten
en op de maat afgeknepen ijzerdraden in de handen, in een loerhouding van 't jui2te ogenblik afwachten en benutten, en onmiddellijk
na het openen van de deuren, met een 2nelle bukbeweging, verdween
zijn hele bovenlijf in de zwarte gaping. Zo vlug, dat de Vi22cher niet
kon begrijpen, hoe die jongen daar iet2 uitgevoerd had, richtte dien2
lichaam zich terugtrekkend weer op. De deuren vielen dicht en een
werkman, die een eindje verder bij een zware ijzeren hefboom 2tond,
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haalde die om door de kracht van zijn achteroverhangend lichaam:
een korte, bonzende 2chok, doordreunend de zoldering en de muren,
en beneden liet de machine een pak turf2trooi2el, in latten en ijzerdraadombind2el geper2t, gereed voor de verzending, uitvallen. De hefboom ging weer recht, een andere hoop vezek werd 2amengeduwd,
en de jongen 2tond klaar al, met latten en ijzerdraad, het bovenlijf wat
voorovergebogen, het moment af te wachten om neer te 2chieten in
de gaping.
Het wa2 een jachtend werk.
Een ogenblik werden die gedachten van De Vis2cher echter op de
achtergrond gedrongen, doordat hij zich afvroeg, hoe dat kun2tig
werkende mechaniek toch wel ingericht zou zijn. Hij wendde zich
tot de man aan de hefboom, die hem niet-begrijpend, het gezicht
overtrokken met verwondering en onver2chilligheid, even aan2taarde.
'Ja, dat weet ik ook niet. Dat moet ge aan men2en vragen die u dat
uit kunnen leggen.'
'Hoe lang werk je hier dan?'
'O, een jaar of drie.'
Verbaa2d blikte De Vi22cher de man aan. Die stond daar al drie jaren
van de morgen tot de avond aan de hefboom te trekken zonder er zich
om te bekommeren, wat zijn doen op die machine uitwerkte, alleen
lettend op de lengte van de tu22enpozen. En toch ging alle2 goed. Een
raadje, dat niet2 anders kon dan draaien, en waarvan ook niet2 anders
verlangd werd.
Toen hij buiten wa2, zag hij, dat zijn kleren vaal waren van een dikke
laag stof. Hij 2loeg er eens met zijn handen lang2, om er tenmin2te het
erg2te wat af te krijgen. Een gelach uit een troepje werklieden grinnikte tot hem aan.
'Zoiets is ook eens goed voor een mooie ja2 en zondag2e hoed,' spotte
er een.
Onwillekeurig flitste het door zijn kop: Lomperds, altijd toch dat kinkelig doen, dat is hun groot2te lol.
Maar verder gaand trok dat opgemelijkende gevoel weer af, doordat
zijn aandacht zich richtte naar andere dingen. Hoog opgestapeld lagen er hopen van de op maat gezaagde dennen- en berkenpalen kort
bij de lattenzagerij.
In een werkbank wielde bliksemend een cirkelzaag rond.
Een arbeider stond er voor. De rand van zijn slappe hoed was neergeslagen over de ogen.
De ene paal na de andere duwde hij over de bank tegen de snaveligkrom-uitgevijlde tanden van de zaag, zorgend dat het hout plat bleef
voortschuiven onder de druk van zijn armen. Met een gerekte 2chrille
knar2 2nierpte de zaag er door.
De man schoof. Sneller dan het oog van De Vi22cher kon volgen
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was het scherpgepunte staalblad doorgevreten over de hele lengte van
de paal tot rakelings aan de handen van de arbeider, die met een vlugge terug-haal de latten terzij legde, dadelijk een nieuwe paal greep en
die weer aanduwde tegen de tanden. Bij elk schril opsnierpende sieie
was een paal dóór.
Van iets dikkere moesten twee of drie latten gezaagd worden en bij
nog zwaardere gingen dwarse sneden door de eerste.
Het zaagsel spoot uit het hout omhoog en vloog over de kop van de
werkman heen, zijn hoed en zijn gezicht volstuivend met het fijnkorrelige meel.
De minste vergissing, het even scheef lopen van de snede vooral in
dunne palen, of het streepje te ver voortduwen van de handen, leverde
gevaar voor een ernstige verwonding.
Even hield de man op. Suizend bleef de zaag rondwielen met de meedraaiende as in de snorrende riem.
Toen hij zich omdraaide, keek De Visscher in een beenderig dor gezicht, waarin roodberande ogen lagen te tranen.
De man nam een fles uit zijn zak en klokte een teug jenever door de
keel.
'Voor het stof,' schorde zijn hese stem, piepend en krakend alsof er
in de hals iets brak, terwijl de ene hand even omhoog wenkte, naar
de keel.
'Dat zaagmeel is 't ergst.'
'Ge moest een bril opzetten voor de ogen.'
'Ja, ik heb er wel eens een gehad, maar hij is kapot gevallen.'
'Me dunkt, 't is een gevaarlijk baantje.'
'Ja, dat is het.'
'Ben je hier lang in de zagerij?'
'Nee, nog niet lang. Mijn voorganger heeft hier zijn hand verspeeld.'
'Z'n hand?'
'Ja, zijn hand moest afgezet worden.'
De Visscher hoorde, dat de tanden van de zaag in de hand hadden
gegrepen en het vlees en de beentjes gescheurd en gerafeld hadden
tot bloederige flarden.
'Maar die man heeft toch zeker wel vergoeding gekregen?'
'Vergoeding?' Verbaasd uitroepend klonk die vraag hem tegen.
'Ja, van de maatschappij.'
'Ja, dat kunt ge begrijpen! Niks! Die trekt er zich ook wat van aan!
Werkvolk genoeg.'
'Wat vangt die man dan aan?'
'Wat zou hij aanvangen? Zo'n beetje handelen met de hondekar langs
ae deuren en brood halen van de arme. Wat anders?'
Weer die doffe berusting, geen trilling van meegevoel en solidariteit
'Is er nogal te verdienen?'
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'Dat gaat per bos. Op zijn best kom ik toch wel aan een gulden per
dag.'
'Een gulden! Niet te veel, is het wel?'
'Ja, maar waar krijgt ge meer? Verstegen betaalt nog minder. En bij
Peelheim is het nóg slechter.'
'Peelheim, nou, daar weet ik alles van. Dat is ook een verschrikkelijke
knoeiboel. Het secretariske noemt zestig cent per dag een groot loon
voor een Peelwerker.'
'Als hij er zelf van moest vreten, dan zou hij het niet zeggen.'
In de verte meende De Visscher de onderwijzer van de 'fabrieksschool'
voor zijn deur te zien staan. Toen hij naderbij kwam, klonken hem
echter de zoekende, pas aangeslagen tonen van een piano tegen, alsof
iemand zich zo juist voor het instrument had gezet, die veel wilde
spelen, maar nog niet wist wat, zonder verlangen naar muziek.
Verhoeven was het hoofd en ook de enige leerkracht van de nog kleine school. Bij zijn benoeming was vooral gelet op het bezit van taaiakten, met het oog op de kinderen van de directeur, ingenieur en administratie-personeel, die voorbereid moesten worden voor hogere burgerschool of ander voortgezet onderwijs, terwijl ook 'geschiktheid tot
het geven van pianoles' werd vereist. Hij had twaalfhonderd gulden
salaris en vrije woning. Zijn collega's aan de gemeentescholen, die allen op wettelijke minima stonden, benijdden hem; die Verhoeven was
goed-af, had het goed getroffen, zo'n traktement, en wat ie er nog wel
allemaal bij kreeg. Ja, als het iemand maar wou meevallen! Nou, hij
was niet mis hoor, dat moest gezegd zijn, Frans en Duits!
Een paar afgunstigden wel eens, dat zij het ook hadden kunnen hebben, als ze maar gewild hadden. Ze waren echter bang geweest, dat
de betrekking erg onvast zou zijn. Als ze het maar béter geweten
hadden.
De Visscher was eerst niet van plan geweest Verhoeven een bezoek
te brengen. Maar toen hij tegenover het schoolhuis was, dacht hij
opeens, vlug besluitend: zal toch maar even aanlopen.
Het belgerinkel ging door de gang. De vrouw van Verhoeven kwam om
open te maken, maar hij zelf was er ook al.
'Ah zo, amice De Visscher! Dat is goed, dat is goed! Kom birmen,
kom birmen!'
Na de begroetingen opperde Verhoeven presenterend:
'We zullen 'n bittertje nemen, vindt U niet?'
Zijn vrouw zette het bitterkaraf je met twee glaasjes op tafel, onderwijl
deelnemend aan het plichtplegend vragen en antwoorden van het eerste gesprek. Toen:
'Nu zal ik de heren maar wat alleen laten.'
'Ja, wij zullen ons wel verder redden', lachte geestigend Verhoeven.
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Er werd geklonken. De rook van hun sigaren wölkte kronkelend omhoog.
Een behaaglijk gevoel van rustig zitten in een andere omgeving na
de vermoeiende morgen met zijn vele vraagstukken en versomberende
indrukken, die zich aan zijn geest opgedrongen hadden, kwam over
De Visscher.
'Dat is wat goeds', complimenteerde hij, wijzend naar zijn bitterglaasje.
'Vindt u? Ja, 't is mijn principe, liever wat minder, maar wat goeds.
Dat is mijn principe, en daar bevind ik mij wel bij. Ik betaal dan een
cent meer, maar dan heb ik ook iets, ziet u! Dan héb ik ook iets. Veel
mensen kijken het eerst naar de kwantiteit, maar zij doen daar toch
verkeerd aan.'
'Ja, een boer en een Peelwerker zouden het liefst een bak van een
halve hectoliter aan de mond zetten.'
'Daar hoor ik weer de echte De Visscher,' lachte Verhoeven.
'Ik heb meermalen opgemerkt, dat men van u eigenaardige zetten kan
horen, altijd origineel. Ja waarlijk, altijd origineel. Maar pour revenir
k nos moutons, zoals de Fransman zich uitdrukt, weet u, wat nu
eigenlijk het hele geheim is van een smakelijk, pikant bittertje? Dat zal
ik u nu eens zeggen, of liever, ik zal u eens vertellen, hoe ik dat klaar
maak. Ik koop geen bitter. . . (met een klein lachje van raadselopgevende gewichtigheid) ik koop geen bitter, maar een fles goeie ouwe
klare, daarbij een flesje van de fijnste bonekamp en dan meng ik dat
ondereen in een verhouding van vijftien tot één, ziet u, die verhouding, dat is 't 'm, daar zit de knoop. Dan krijgt men een pikant borreltje, dat niet brandt, én men weet, dat het geen knoeierij is. Nu zult u
vragen, hoe komt u nou daaraan? Dat zal 'k u ook zeggen, 't Gebeurt nog al eens vaak, als ik op de villa kom, in verband met ambtszaken, ziet u, dat meneer of mevrouw zegt: "Kom, meneer Verhoeven,
gebruikt u met ons een elf-uurtje." Zo heel en familie, ziet u, heel en
familie.'
Verhoeven liet zich achterover vallen in zijn leunstoel en sloeg zijn
ene been over het andere. Met een wijde zwaai van zijn arm bracht
hij de sigaar tussen zijn lippen, in een geurende omhaal van woorden
en met deftigdoening in zijn houding verder vertellend.
'Nu had ik dikwijls gedacht, wat schenkt de directeur een heerlijk
korreltje. En op een goede keer (met een handgebaar), we zaten weer
zo heel gemoedelijk bij elkaar aan een bittertje, heel gemoedelijk, zoals
dat de gewoonte is, ziet u, toen zei ik: mevrouw, zei ik, nu moet u me
toch eens zeggen, als het van mij niet te vrijpostig is gevraagd, hoe
maakt u toch zo'n overheerlijk bittertje klaar? En toen legde mevrouw
mij dat uit. 't Is heel eenvoudig, nietwaar, als men 't maar weet.'
Ja, heel eenvoudig,' stemde De Visscher toe, om toch iets te zeggen.
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'Nu kent u het geheim ook, en ak u een2 in het huwelijk2bootje gestapt zijt, kunt u er uw voordeel mee doen.'
'Ik trouwen? Daar zal ik wel nooit tijd voor krijgen.'
'Geen tijd?' lachte Verhoeven. 'O, dat hebt u zeker v a n . . . v a n . . .
wie bliksem was 't ook weer . . . o, ja van Prin2 Maurit2? Die had immer2 ook geen tijd om te trouwen. Maar dan hoop ik toch, dat u het
niet zult aanleggen al2 hij, want dat moet nogal een rare sinjeur zijn
geweest,' gee2tigde hij door. 'Maar nu moet ik u toch eens vragen,
u doet immers veel aan ge2chiedeni2, i2 het waar, dat Prin2 Maurits
wel vijfentwintig kinderen gehad heeft?'
'Ja, dat kan be2t.'
'Wanneer denkt u examen te doen voor middelbaar Nederland2 en Geschiedenis?'
'Ik examen doen? Dat ligt helemaal niet in mijn plan!'
'Dus u liefhebbert maar wat? Ik heb altijd gedacht, dat u die akte
wilt halen. Daar is toch wel een goede positie mee te krijgen. Een
kennis van mij haalde middelbaar Frans en werd toen gauw leraar aan
een hogere burgerschool. Goed-af, hoor, vierentwintighonderd pop.
Deze week heb ik nog een briefkaart van hem gekregen. Wij onderhouden de vriendschap nog altijd.'
De Visscher gevoelde helemaal geen lust om te pogen Verhoeven aan
't verstand te brengen, wat zijn studie eigenlijk omvatte en wat ze
voor hem betekende. Hij zag er ook geen kans toe. 'Nee, ik zal mijn
weg op een andere manier moeten vinden.'
'Nu ja, ieder zijn zin. Ik kan u ook verzekeren, dat het geen bagatelletje 12 zo'n middelbaar Fran2. Ik ben er indertijd ook aan begonnen. Er
zit wat in in een Fran2e grammaire. AI2 men dieper wil doordringen
in de geheimen, dan krijgt men de fine22e2, maar onder de hand ben
ik hier benoemd en nu heb ik geen tijd meer. Ja, dat waren blokkers
aan onze 2chool. We zijn ook allemaal goed terecht gekomen. Onze
patroon wa2 een duchtig werker, hoor! Van zijn voorbeeld ging veel
invloed uit. U zult hem wel kennen. Hij heeft een spraakkunst geschreven voor de hulpakte, die erg in zwang gekomen is.'
'Ja, ik heb ze wel 's gezien.'
'Natuurlijk. Hij maakt vooral veel werk van de zinsontleding. Op dat
veld liggen voetangels en klemmen. Als je hebt: ik hoor zingen, ik
hoor de vogel een lied zingen . . . daar zit heel wat aan vast om de
ware manier te vinden.'
'Echte gee2te2gymnastiek', deed De Visscher ironisch.
'Juist, jui2t! Kijk, aardig gezegd, geestesgymnastiek. . . zoals lichaamsoefeningen d e . . . d e . . . kracht, de buigzaamheid van het lichaam . . . juist. . . heel intere22ant... En dan heeft ie nog een methode ge2chreven voor rekenen, en een voor taal, en voor aardrijkskunde.'
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'Jawel, hij heeft dat veld vrij goed afgegraasd.'
'Ja, het moet gezegd worden, een veelzijdig ontwikkeld man, van alle
markten thuis. Ik gebruik zijn methoden op mijn school ook, krijg
er heel bevredigende resultaten mee. 't Spreekt vanzelf dat de onderwijzer boven de methode moet staan, zeker, zeker. Dat wordt helaas
maar te veel uit het oog verloren.
Vooral als men zes klassen alleen voor zijn rekening heeft, zoals ik,
komt er heel wat studie bij te pas. Daar hebt u bijvoorbeeld leerplan
en rooster. Daar heb ik al wat avonden op zitten te werken, dat beloof
ik u, en nu heb ik 't ook wel aardig in orde . . . ofschoon, dat ik er
volkomen tevreden mee ben, nee, volkomen tevreden, dat niet. Nu is
het wel waar, dat ik over mijn eigen werk niet gauw tevreden ben.'
Een bescheiden doend lachje trok weer om zijn mond.
Het lege gesprek begon nu wat te stokken. De Visscher had over
schoolinrichtmg heel andere denkbeelden, maar zijn kop stond er niet
naar om daar nu over te beginnen. Allerlei gedenk ging in hem om,
terwijl hij nu en dan iets zei als de blikken van Verhoeven om antwoord vroegen onder het vertellen. Dat was nu nog een man uit de
oude maatschappij, zoals hij ze zelf ook nog had meegeleefd. Levendig stond het hem nog voor de geest: uren volpraten met holle zinnen.
Het veranderde levensbeschouwen was langs Verhoeven heengegaan,
terwijl hij opgesloten zat met zijn zinsontleding, zijn grootste gemene deler en een Franse spraakkunstdefinitie.
'Zeg, amice,' onderbrak Verhoeven plotseling, 'toevallig las ik dezer
dagen van u dat artikel over vroegere toestanden in Brabant. Heel aardig, goed geschreven . . . ja, ja, mooi gesteld! U hebt daar heel wat
bijeengesnuffeld.'
'Ja, 't zijn me de tijden wel geweest, hè? Kunnen we daar nou naar
terug verlangen?'
'Nee, 't was toen niet rooskleurig, tenminste zoals u dat beschreven
hebt. Maar het verwonderde mij, toen ik 't las, dat in onze geschiedenisboeken daar niets van staat.'
'In de boeken voor 't examen niet, nee, maar hoe zijn die gemaakt?
Ik heb zelf gevonden, wat ik geschreven heb, in archieven en oude
boeken, 't Is op enkele pagina's gedrukt, maar het heeft een hele tijd
van zoeken gekost.'
'Heel lezenswaardig is 't, dat moet ik zeggen.'
'k Hoor, dat de geestelijken er verschrikkelijk kwaad over zijn,
maar wat er staat is de waarheid.'
'De waarheid, ja, ja, maar de waarheid mag niet altijd gezegd worden,
vooral niet door een onderwijzer.'
'Dat is nou altijd hetzelfde liedje. Niet de waarheid zeggen, maar zwijgen of mee helpen wegpraten. Alsof daar een goede zaak mee gebaat
is. Ik spreek geen woord tegen de godsdienst, openbaar alleen de maat313

schappelijke toestanden, zoals ik die vind. Laten we toch verkeerd
noemen, wat niet deugt, en anders gaat de nieuwe maatschappij ons
over de kop. Dat verdomde conservatief gezanik hier.'
De Visscher maakte zich warm en schoot uit in een aanval op zijn
tegenstanders.
'Verander dat maar eens,' lachte Verhoeven op. 'In kleine dorpen is
de macht in handen van enkele personen en tegen hen is niets te
doen. Zij kunnen alles, en wie er zich tegen verzetten, stoot zijn
hoofd voor altijd. Ik moet u eerlijk zeggen, ik zou mij er niet mee
bemoeien. Trouwens, ik zou er niet tegen kunnen ook. Ik geef er de
voorkeur aan in vrede te leven met de mensen, die 't roer nu eenmaal
in handen hebben.'
'Alles goed en wel, maar ik verbreek die vrede toch niet. Is het dan
mijn schuld, dat de waarheid over onze streken niet aangenaam
klinkt?'
'Jaaa, maar wat u zegt, wordt niet graag gehoord. Was dat uw eersteling?'
'Nee, ik heb van die aard al verscheidene stukken geschreven.'
'Nou, neem me niet kwalijk, dan begrijp ik best, dat ze het land aan
u hebben.'
'Ik vind dat juist niet natuurlijk.'
'Die andere stukken van u heb ik niet gelezen. Och, om de waarheid
te zeggen, ik houd niet van lezen. Of liever voor ontspanning lees ik
wel eens een goed letterkundig werk. Dezer dagen ben ik weer eens
bezig geweest aan de gedichten van De Schoolmeester. Enig, enig!
Hoe vaker men het leest, hoe meer schoonheden men ontdekt. Dat is
humor van 't zuiverste water, nietwaar?'
'Flauwe moppen, dunkt me. Of op te vatten als parodieën, dan is 't
wat anders.'
Verbaasd schrikte Verhoeven op. Toen:
'Neen, amice, dat ben ik niet met u eens.'
Daarna vervolgend met een autoritair vergoelijkend lachkneepje om
zijn mond:
'Misschien hebt u die geestige gedichtjes niet met studie gelezen.
Ik hoop, dat u die vrijmoedigheid niet kwalijk zult opvatten, maar
waarlijk, ik kan u aanraden 't nog te doen. Wel wil ik gaarne toegeven, dat we niet te veel keuze hebben. Roskam van Vondel. "Hoe
koomt, doorluchtige Drost, dat elck van Godsdienst roemt. En onrecht en geweld met desen naem verbloemt." Kijk, dat zult u zeker
wel bijzonder mooi vinden? Nu er is ook maar één Vondel, nietwaar,
de prins der dichteren. En dan Marco en Jaromir, geestig, geestigI
De Camera Obscura . . . aandoenlijk die vertelling van het diakenhuismannetje . . . en . . . en . . . Maar zet daar eens n a a s t . . . Klopstock
bijvoorbeeld, wat een taal I . . . Of Sans Familie par Hector Malot.. •
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schoon, schoon! En niet te vergeten Schiller. Van hem heb ik voor
m'n Duits eens gelezen. . . och, dat ding van . . . n e . . . nou 't doet
er niet toe, het wil me juist niet invallen, maar in ieder couplet vindt
men haast een grammatische merkwaardigheid.'
'Maar nou ben ik 't weer helemaal niet met u eens. Onze literatuur is
toch véél rijker.'
'Ja, ik wil niet tegenspreken, dat er méér is, maar dat zal toch wel
het voornaamste zijn.'
'Welnee, 't lijkt er niet op.'
'Zo, dat meen ik toch beter te weten. Onze leraar op de cursus voor
hoofdakte heeft die werken met ons behandeld, en die kende zijn vak,
dat kan ik u verzekeren. Die liet geen enkele moeilijkheid zitten, hoor!
Twee volle le2sen heeft ie be2teed aan de eerste regel van Roskam.'
'Dan begrijp ik niet, hoe hij er ooit doorheen gekomen is.'
'Daar komt nu weer de echte De Visscher te voorschijn,' lachte
Verhoeven gretig op, blij van dat onderwerp af te kunnen komen.
'Altijd klaar om er een zet tussen te gooien. Attisch zout voor het
gesprek, waarlijk Attisch zout. Daarom vind ik het juist zo vreemd,
dat u niet van De Schoolmeester houdt. Men leest toch een boek voor
ontspanning, voor z'n plezier om het nu eens eenvoudig uit te drukken, om ook eens te kunnen lachen.'
De pastoor kwam aan de deur met de krant. Juffrouw Verhoeven nodigde hem uit toch even binnen te komen.
'Toe, mijnheer pastoor, één bittertje dan. Mijn man heeft ook juist
bezoek.'
'Zo, zijn ze de boel weer aan 't opmaken. Wie is er?'
'Meester De Visscher uit Peelheim.'
'O zo. Anders graag, juffrouw, dat weet ge wel, maar op de villa staat
mijn borrel al klaar, en ik mag hem toch niet laten verschralen.'
Juffrouw Verhoeven kwam binnen met De Tijd en legde het blad op
de tafel.
'Wat had ie weer?' lachte Verhoeven al vooruit, ofschoon hij het
hele gesprek gehoord had.
Zijn vrouw vertelde het nog eens over.
'Altijd dezelfde grappenmaker', schudde hij z'n kop, nog nalachend
over de borrel, die klaar stond en verschralen zou.
Tot De Visscher:
'We lezen samen De Tijd, weet u, en gaan heel amicaal met elkaar
om, heel amicaal. Een joviale man. Nu, u begrijpt, nietwaar, in zo'n
plaats als hier vormt wat de Duitsers zo kernachtig noemen, "die bessere Gesellschaft", een kringetje een kransje of hoe ik het heten moet.
Enfin, in 't kort gezegd, men tracht wat poëzie te brengen in het
leven door een gezellig, vriendschappelijk verkeer.'
De Visscher had moeite de drang tot lachen te onderdrukken, die in
315

zijn borst optrilde, over die 'korte' manier van spreken.
'De pastoor zal hier heel wat te stellen hebben, met het Peelvolk,' begon ie, pogend iets uit te vorsen, wat hem interesseren kon.
'Ja, nou, hij heeft geen lichte taak, maar hij is een onvermoeid man.
U begrijpt, het zijn ruwe kerels, ze zuipen en vechten, en dan die
meiden, vooral ook die keetmeiden van de ongetrouwde "Poepen".'
Ja, excusez, ze leven waarlijk als beesten en soms spelen ze lelijk de
baas. Maar mijnheer Van Appelen is niet bang, hoor. Hij kan ze wel
aan, als het erg spant. Goeie politie is er ook, marechaussee. En natuurlijk, als het al té erg wordt, gaat ie eenvoudig naar de directeur,
en dan is 't kort-en-goed: mars!'
De Visscher had wel eens gehoord, dat pastoor Van Appelen soms
lelijk uit de hoek kwam en geducht de waarheid zei, niet in kanselstijl van woordenomhaal en over de koppen heen vliegende abstracties
maar in eenvoudige taal, soms zelfs in dialect. Dat beviel hem wel.
Hij vroeg, of dat waar was.
'Soms valt hij wel wat grof uit, maar als men alles weet, is het toch
ook te verklaren,' meende Verhoeven te moeten vergoelijken.
'Ja, maar ik wil 't ook niet afkeuren.'
Daardoor aangemoedigd, vertelde Verhoeven vrijer:
'Een paar weken geleden had de pastoor nog eens gepreekt over vrijen
en trouwen. Jullie, zei hij tegen het volk, kent niks van vrijen. In
plaats van daar nuchter, met gezond verstand, eens goed over na te
denken, begin je met zatte kop en dan wordt er op los geleefd, alsof
er een troep dieren bij elkaar waren in plaats van mensen. En dan?
Dan moeten ze trouwen. De man weet niet, of hij een goede, spaarzame huisvrouw, de vrouw niet, of zij misschien een dronkaard krijgt,
maar als ze het ondervinden, is het te laat. Dan is het vechten en
kijven en slaan en armoede lijden, een schandaal van de morgen tot
de avond.'
'En het volk?'
'O, dat stond te lachen, dat had er lol in, zowat hoort het graag. Maar
laatst was het ook schoon: er zaten altijd een paar arbeiders onder
de preek te slapen en toen dat weer eens zo was, zweeg ie midden in
de preek opeens pa f stil. Zo bleef ie een ogenblik staan, en dadelijk werden de slapers wakker, 't Was doodstil in de kerk. Ze stonden allemaal
te kijken, alsof er een mirakel zou gebeuren. Heel kalm zei de pastoor:
als ik met de vuist op de preekstoel sla, dat de kerk davert, dan zitten
ze rustig te slapen en onder in de kerk wordt er gebabbeld, en als ik
niets zeg, worden ze dadelijk wakker en de praters houden zich stil.
't Is de verkeerde wereld, trek je een varken aan 't oor, dan loopt het
achteruit, maar pak je 't bij de staart, dan schiet het vooruit. Of
hoor je misschien de preek niet graag? Nou, je zult er niet van vrijkomen, hoor. Aan lachen geen gebrek, dan kunt u denken. En daarna
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ging ie gewoon door, aUof er niets gebeurd was.
Maar dat praten in de kerk heeft ie eindelijk toch in één keer uitgemaakt. Het wa2 ook al te grof. Hij heeft er twee laten verbali2eren,
die hebben allebei tien dagen gekregen voor de rechtbank, en nou i2
't voor goed uit.'
Verhoeven vertelde nog wat door over pastoor Van Appelen. Met de
directeur kon die 't be2t vinden, en met mevrouw ook. Hij kwam veel
op de villa, iedere dag bijna, soms zelfs twee, drie keer per dag.
Als de pastoor niet hier i2 gewee2t, dan weet ik niet, wat er is, zei
mevrouw gewoonlijk. Dan is 't net, of er ergens wat ontbreekt, of er
een leegte is, 'k weet zelf niet hoe. Nou, de pastoor was in Lizaveen
dan ook goed af, eigenlijk heel wat beter dan in een gewone parochie.
Een goed salaris, een prachtig huis, brandstof vrij, en wat er verder
nog allemaal van de villa kwam, de ene keer een mand wijn, de andere keer een zending fijne vleeswaren of gebak, van alles wat. In zijn
vrije tijd ging ie jagen of vogels vangen met het net. Mijnheer Van
Appelen verstond de kunst van politiek ook uitstekend. Hij liet de
directeur maar baas en meester, en wat ie graag had, kreeg ie er gemakkelijk door.
Verrast keek De Visscher op naar Verhoeven. Wat die daar vertelde,
had hij helemaal niet verwacht van de man, die even te voren nog
zinnen van gemaakt, leeg spreken aan elkaar had zitten te rijgen. Die
wi2t du2 van knepen om iet2 gedaan te krijgen voor zichzelf?
'Hoe gaat dat dan met de prote2tanten hier?'
'O, voor hen komt een dominee uit de stad, iedere week. Die vreemden zijn een vlottende bevolking, begrijpt u. Op de duur verwacht
de maat2chappij een heel andere toe2tand. De god2dien2toefeningen
worden in hetzelfde gebouw gehouden.'
'Wat een verandering, hé, eer2t die verbitterde twi2ten?'
'Ja, maar 't i2 gek . . . ik moet zeggen, ik heb 't zelf in 't begin vreemd
gevonden de pastoor en de dominee vriendschappelijk met elkaar te
zien omgaan. Bedenk eens, hoe die gezindten elkaar toch altijd bestreden hebben.'
'Och, als de godsdienst dienen moet om de politiek en de zucht naar
macht te bedekken . . . 't is toch zo'n treurig ding. Hier is de toekomst
in dat opzicht zuiverder, ten slotte blijft de directeur de man.'
In het begin waren er wel wat scheldpartijen geweest. Dat ging maar:
'geuzen' en 'papen'.
De roomse werklieden konden niet velen, dat de protestanten in hun
kerk kwamen, en de protestanten zwegen ook niet. Op de duur had
't zich echter gelegd, door 't optreden van de herders. Zij maakten 't
de lui duidelijk, dat zij allemaal christenen waren. Ja nou, zeiden ze
toen, voor hun part dan ook, als 't dan tóch allemaal 'ene duvel' was,
dan hoefde er dikwijls ook zo'n groot leven niet gemaakt te worden.
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'Al2 een men2 begint te denken, word ie gevaarlijk.'
'Daarom i2 't zaak intijd2 dat denken te voorkomen.'
't Vloog Verhoeven uit de mond, in zelf-vergetend uit de rol vallen.
Ver2chrikt, dat hij zich aan 't verpraten was, trachtte hij zich te
herstellen:
'U begrijpt natuurlijk, ik bedoel dat alleen om 'ns te lachen I Dat begrijpt u, nietwaar?' vorste hij.
De gedachte flitste De Visscher door de kop, hoe hij zich toch in
Verhoeven vergist had. Hoe was dat nou mogelijk?
En wat was die man eigenlijk? Een intrigant? Of 2lecht2 een raadje
in het ingewikkelde gangwerk hier? Of wat?
Hij voelde zich verward in dat onzekere, en wilde meer weten, verlangde naar helderheid om Verhoeven te kunnen zien zonder omhulsel van leeg gepraat. Tot nog toe had hij geluisterd, nu trok hij met
één greep het gesprek naar zich toe.
Ja, dat niet-denken, dat machinaal werken en suf-berusten van de arbeiders had hem deze morgen weer getroffen, 't Was ellendig om aan
te zien die wegdoffende onverschilligheid en dat ondergaan van alle
levenslust in zwoegen, en in genot van alcohol en zinnelijkheid.
Het leven van die arbeiders was geen mensenleven meer. Zulk een werken was een verslaving. Die arbeid kon geen welvaart, geen geluk in de
gezinnen brengen, omdat de geest erdoor verdoofde, onvatbaar werd
voor edeler gevoelens en het lichaam een soort verkwikking ging zoeken in uitspattingen. Misschien — die mogelijkheid schoot opeens
op in zijn denken — misschien hadden zo'n zwoegleven en armoede
wel een gelijksoortige invloed op de mens als luiheid en overvoeding,
omdat beide toestanden naar prikkeling zoeken.
Hij liet zich gaan in het uiten van zijn gevoelens, oningehouden,
maar bleef kort en scherp in zijn uitdrukkingen, onderwijl zijn blikken richtende naar Verhoeven. Die zat klein, als gedrukt onder vrees,
zenuwachtig draaiend op zijn stoel. Alleen een enkele maal benauwd
uitgeknepen zeggend:
'Ja, ja.'
'Is 't waar of niet?' drong De Visscher aan op een bepaald antwoord.
'Wat zal 'k zeggen,' zocht Verhoeven naar neutrale woorden.
Maar de Visscher liet hem niet los. Eindelijk begon hij, geïrriteerd
doordat hij geen ontkomen zag:
Dat was allemaal goed-en-wel, maar was hij daar aansprakelijk voor?
'Nee, natuurlijk niet, geen kwestie van.'
Wat zou hij daaraan kunnen doen? Hij kon dat immers niet veranderen, al ging hij daarvoor ook spreken op dezelfde manier. Als hij de
arbeiders ging beklagen, zou ie zélf gauw te beklagen zijn, en zijn gezin erbij. Nw had ie het goed. Mocht hij zijn salaris, zijn vrije woning met vrij stoken en andere inkomsten van lessen op het spel zetten
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door zich te bemoeien met dingen, die toch niet in zijn macht lagen?
Ja, al2 hij openbaar onderwijzer wa2, zou ie zeker onafhankehjker
zijn, ofschoon die onafhankelijkheid ook niet veel te betekenen had
in de werkelijkheid, behalve dat ze nog vergezeld ging van een hongerloon.
'Dat zal iedereen me toch moeten toegeven.'
'Zeker, maar ik heb 't ook niet tegen u.'
'O nee, nee, dat is waar.'
Men moest ook het een zo goed als 't ander zeggen. Dat er in vele
huizen armoede was, aangenomen, maar hoe werd er ook geleefd?
Er waren toch ook gezinnen, waar iedere week over de dertig gulden
konden binnenkomen . . . konden . . . en er wa2 nog armoede. Op een
paar na verdiende niemand van het admini2tratie-per2oneel zoveel.
'Nu ziet u over het hoofd, dat in die gezinnen gewerkt wordt door
drie, vier volwa22en per2onen, die de leeftijd hebben om te trouwen.'
'Jaaa, ak u 't zó neemt.'
'Zeker, hoe ander2? Ieder voor zich ondergaat ook de Peelarbeid.'
Verhoeven wa2 't er toch nog niet mee eens. Hij mi2gunde de arbeider
geen uitspanning bijvoorbeeld op de zondag, maar er werd wel eens
gezegd: 'Een boer is een beest, al wordt hij driemaal de wereld rondgebracht'. Hij had hier de arbeiders toch niet als zoveel beter leren
kennen.
'Nee, dat geloof ik. Ik weet, hoe 't er toegaat, maar ik vraag mezelf af,
of dat noodzakelijk i2. AI2 die men2en nu een2 wat ontwikkeld waren,
minder zware en vooral minder langdurige arbeid hadden om ook
een2 hun gedachten op iet2 ander2 te kunnen zetten.'
'Utopieën, mijn waarde, utopieën. . . niet2 ander2 dan utopieën! Het
geld regeert de wereld, het geld i2 de ziel van de negotie.'
Weer trok Verhoeven dat autoritair medelijdend lachkneepje om zijn
mond. Toen:
'En bij "De Nijverheid" i2 het toch nog heel wat anders dan bij Peelheim, voor de werkman.'
'Nou, daar noemt u me ook iets! Peelheim! 'n Knoeiboel op grote
schaal, slecht betaalde arbeiders, gedwongen winkelnering, een tractementenfabriek voor de vriendjes, een gemeentekas, die uitgeput wordt
en 'n bevolking, die langzamerhand zit te verarmen bij de schatten.'
En Verstegen & Donk, dat was maar een treuzelzaakje, deed Verhoeven kleinerend. Slechte machines, ieder ogenblik defect. Het sukkelde
maar wat voort met een handvol arbeiders. Verstegen zou er wel mee
uitkomen, daar was ie glad genoeg voor, en anders zette hij de boel
dadelijk stop. Dat had ie al eens meer gedaan. Er waren praatjes, dat
ie een directeur bij de fabriek zou zetten, maar — knipogend — er
moest weer iets tussen zitten van . . . enfin, cherchez la femme.
Over Peelheim had de directeur het kort geleden nog eens gehad.
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Ze zaten allen bij elkaar aan een glas wijn op een avond, de directeur,
de pastoor, nog een paar heren en Verhoeven ook, toen het gesprek
er toevallig op kwam.
Ja, zei de directeur, dat is een manier van zaken doen, die nérgens op
lijkt. Handel drijven met het buitenland, en geen van de raadsleden,
die een vreemde taal kent, ook de secretaris niet; de meesten kunnen
nog niet draaglijk een Hollandse brief lezen. Nu heb ik iets vernomen
van het aanstellen van een handelsagent, maar Jennesen heeft iemand
voor, die geloof 'k, aan hém gewaagd is.
'Wie is dat,' stoof De Visscher dadelijk op, ten volle geïnteresseerd.
'Dat kan 'k niet zeggen. De directeur noemde de naam niet en ik
wilde natuurlijk niet zo onbescheiden zijn te vragen.'
De directeur vertelde toen nog verder, dat hij voor de aardigheid
eens een verslag had ingezien, maar het was een administratie, waar
geen mens uit wijs kon worden. Verhoeven had die zaken niet begrepen, maar een paar van de heren riepen, hoe het mogelijk was,
dat zo iets aan de gang kon blijven.
'In Peelheim kan alles,' riep De Visscher uit, 'als de secretaris er maar
voordeel in ziet voor zichzelf en de vriendjes.'
'Ja, dat vergat ik nog,' deed Verhoeven, alsof 't hem plotseling inviel,
'de directeur had 't toen ook nog over onderwijzer De Visscher, die
de gemeente-exploitatie bestreed. Hij zou wel belangrijke gegevens
kunnen verschaffen.'
'Ja', driftte De Visscher weer op. 'Dan moet ik eens naar hem toe.'
'Dat zou ik u aanraden, amice. Weet u wat, als u van mijn diensten
gebruik wilt maken, wil ik u bij gelegenheid heel graag introduceren.
U begrijpt, nietwaar, dat maakt altijd een goede indruk. Niet om mezelf op de voorgrond te willen zetten, helemaal niet.'
'Zou 't vandaag niet kunnen?'
'Nee, nee, dat gaat niet! 's Zaterdags is het druk wegens de uitbetaling.'
Maar die raadsleden van Peelheim, meende Verhoeven, dat moest toch
wel een troepje wijsheid bijeenzijn.
'Net als op andere dorpen ook. Niemand komt in de raad dan bij de
gratie van de heren op 't raadhuis, als 't nodig is, gesteund door
machtige helpers.'
Ja, Jennesen lachte zelf de boerenraadsleden uit. Toen de gemeente
de telefoon had aangelegd, was hij op 't werk en had aan de directeur
verteld, dat een van de wethouders zijn geleerdheid ook eens had gelucht door te vragen, of zo'n telefoon al weer veel brandstof zou kosten. Hij dacht zeker, dat het een stoommachine was.
Verhoeven liet zich met zijn rug tegen de leuning van zijn stoel vallen, in een lachschudding, tussen de hijgingen van zijn adem door
uitstotend: 'Brandstof voor de telefoon!'
320

De Visscher ging wat gebruiken in het stationskoffiehuis.
Er was niemand. Het café-lokaal zag er netjes uit. Om de tafeltjes
lichte, handige stoelen, de muren behangen en het plafond geverfd
met in 't midden een rozet in kleuren. Aan één kant een buffet met
flessen in een grote witte kom en een blankgeschuurde koperen bierpomp.
Een nieuwerwets café, zoals er op de meeste dorpen nog geen waren.
Luchtig en fris.
De dorpsherbergen waren nog bijna algemeen kleine, bokkige vertrekjes met lage zoldering en uitgetrapte stenen vloer. Stoelen met biezen
matten en paalrechte leuning. Op de tafels zware aarden luciferspotten, waarmee geslagen of gegooid werd in vechtpartijen.
Terwijl hij zat te eten, hield de kastelein hem gezelschap.
De Visscher veronderstelde, dat hij wel een drukke herberg zou hebben.
Neen, door de dag kwam er weinig, 's Zaterdags en 's zondags meer.
Veenarbeiders hadden er de aard niet, voelden er zich te veel gedwongen, omdat ze niet zo konden 'baldoeteren' als ze wilden. Zij
gingen liever naar Drika. Dat was een klein herbergje, wat afgelegen in
de hei, zowat een kwartier van het station af. Eigenlijk maar een hutje, men kon niet biimen zonder bukken, 't Ding viel haast in. Die
mensen waren een café begonnen sinds er in het veen gewerkt werd.
En 't was er druk. Er werd per jaar voor over de achtduizend gulden
jenever omgezet, behalve het bier. ledere avond trokken er een troep
veenwerkers heen, ze konden er doen, wat ze wilden, 't Was altijd
'naar Drika'. Zo heette de dochter, een meid van een goede twintig jaren, een slet, deed de herbergier. Het mes sneed er aan twee kanten,
helderde hij nog op, grirmekend. De 'Poepen' namen de keetmeiden
mee en dan werd het er een boeltje.
Als ze dan het lijf vol drank hadden, kwam zo'n hele troep ook wel
eens bij hém biimenvallen, met een geweldig lawaai en naar niets
meer luisterend. Dan durfden ze en hingen verschrikkelijk de beest
uit, gingen soms niet eens buiten. Of de marechaussee er bij stond
of niet, dat was hetzelfde, ze konden er toch niets tegen maken.
Zo'n kroeg moest eigenlijk niet kunnen bestaan, maar er was niets
tegen te doen. De grond hoorde in eigendom toe aan de lui. Van oudsher had die familie er al gewoond. Er werd wel eens gezegd, dat lang
geleden daar een hutje was gebouwd van palen en heiplaggen door een
arme kerel, die ze in alle Peeldorpen kwijt wilden zijn, en die toen
zowat zijn kost verdiende met bezems binden en langs de deuren venten. Het verhaal ging nog, dat de kinderen in het dorp voor 'BessemeJaon' op de vlucht gingen. Hij moest een lange baard hebben en ruwe
haren op z'n kop. Als moeder geen 'richt kon schieten' met de kinderen, dan dreigde zij maar even, dat 'Besseme-Jaon' hen zou meenemen.
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heel wijd weg, naar zijn hut, en dan.
Dat bezem-binden en armoe-Ujden was altijd het ambacht in dat hutje
gebleven, en de naam 'bij Besseme-Jaon' had het gehouden, totdat het
werk in het veen goed aan de gang was. Toen werd het 'bij Drika', en
nou verdienden ze geld als water, maar het werd ook weer zo opgemaakt. Een van de jongens ging dikwijls met de trein weg, naar de
steden. Hij had de naam van in allerlei gemene straatjes te sjouwen.
Maar de arbeiders moesten bij Drika zijn en anders nergens.
Een beetje voor schafttijd wandelde De Visscher de Peel in.
Door de overvloed van indrukken voelde hij zijn kop, alsof ie was
leeggelopen. Het was hem niet mogelijk een draad vast te houden om
het geziene en gehoorde te overdenken tot een geheel. De een na de
ander ontglipte hem weer bij de aan elkaar rijging van de bijzonderheden. Toen liet hij zijn gedenk maar de vrije loop, terwijl zijn blikken
onbestemd dwaalden over de vlakte.
Wat lag de Peel daar effen, rustig, stil onder de hoge, wijde welving
van de lucht. Hier en daar een struik en een slecht gegroeide kromme
boom. Een waterplas, die zilverig wit opblonk uit de verte, overtrokken met glinsterende rimpels door een zacht windje. Het hoofdkanaal,
als een rechte, leiblauwe streep met de zijvaarten als dwarslijnen aan
beide kanten, diep ingesneden in de gelig-groene hei vol van paarse en
roze bloei, in de grijze moskorsten, in de vaalzwarte plekken van afgeplagde gedeelten. De witte kiezelweg veraf vervagend in de luchmeveling. Een enkele verheffing van de bodem, als een bult liggend op de
effenheid. Maar iedere lijn, iedere kleur verijlde in de ruimte. Het
bleef een vlak, eindeloos groot, met een overstippeling van zachte
tinten op een donkere grond, alles overgoten van een door niets onderschept zonnelicht.
Die onbewogen uitgestrektheid suggereerde zijn geest weer tot kalmte.
Dat was een opademing, zich aan die eenzaamheid over te geven.
Aan de kant van de weg ging hij languit liggen. Als een verfrissing
snoof hij de geur van de struikhei in de neus, terwijl zijn gedachten
soezerig loomden van 't een op 't ander. Van Verhoeven die anders
was dan hij eerst gemeend had, iemand, die zijn wezen verborg onder
een hoop lege woorden, maar in zijn schuilplaats voor zijn eigen belangen zorgde, op Van Appelen, de eigenaardige, niet onsympathieke
geestelijke, die wel de kunst verstond zich het leven aangenaam te
maken, op 'Besseme-Jaon' en het café van Drika, op de directeur, die
Peelheim ook scheen te kennen en van wie hij nog wel eens belangrijke inlichtingen zou kunnen krijgen. Wie zou toch die uitverkorene
zijn voor handelsagent? Dat moest ie te weten zien te komen.
Het werd warm daar onder in de hei, op de broeiing van de sponsachtige grond, waar het beetje wind, dat er waaide, hem niet raken
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kon en de volle hitte van de zonnestralen op hem neerviel.
Hij ging maar weer wat lopen, voelde zich nu weer fris en opgewekt
genoeg om nog meer van het veen te zien.
Een eind verder lag op het kanaal een zwarte massa. Korter bij onderscheidde hij een volgeladen turfaak. Boven op de turf een man, die
licht geleund stond tegen de lange boom van 't roer. Op de wal drie
jongens achter elkaar, die hangend in een band over de schouder en
schuin over de borst onder de andere arm door, met gelijk vooroverzeulen van het bovenlijf en schorende stappen de aak langzaam door
het water sleepten aan de door eigen zwaarte gebogen lijn.
Hij zag, dat de man aan het roer dromerig naar hem tuurde. Toen,
dat de middelste jongen met zijn arm achteruitzwaaide en de laatste
een beweging maakte, alsof hij dat met een trap wou betaald zetten,
maar opeens stil hield en weer gelijkmatig doorzeulde. Langzaam ging
de rij jongens meer naar de wegkant, naar het De Visscher scheen
gestuurd door de laatste. Nog al meer terzij! Maar daar stond een telefoonpaal. Zouden ze dat niet zien?
Plotseling bonsde de voorste zijn kop in een vooroverzeuling tegen de
paal en tuimelde achterover, terwijl de anderen terugsprongen en hun
lichaam wringend van optrillend, helklaterend gelach, zijn overeindsparteling in de door hen strak aangetrokken band nog bemoeilijkten.
Toen hij recht stond, huilde hij van pijn, maar meer nog van kwaadheid. Tegen zijn voorhoofd kwam een buil opblauwen. Hij trok zijn
band over de kop en sloeg er wild mee van zich af naar de anderen
die lachend nog, achteruit scharrelden om de zwaaiende slagen te
ontwijken. De man aan het roer maakte beentrekkingen, een aanloopje nemend tot de rand van de turfstapel, alsof hij van de aak afspringen wilde, en balde zijn vuist tot een dreiging met slaan.
'Wacht, lelijke strekels! De broodkruimels steken u weer, zatvreters!'
'Ja maar, hij sliep en toen liep hij tegen de paal!'
'Hou uw bek dicht, schavuiten! Als ge in de kuil staat, zal het wel
overgaan, deugnieten dat ge zijt! Begint ge haast?'
Lachend en vechtend nog hingen de jongens hun lichaam weer in
de band en gelijkmatig zeulden zij verder.
De Visscher keek hen na. Zag hun lijven weer gelijk als op de maat
vooroverhellen en zich weer oprichten, terwijl hun benen stijf schoorden.
't Was een echte jongensstreek geweest, die erger gevolgen had kunnen hebben dan zij dachten en die wellicht zelfs niet was voortgekomen uit een zucht naar pijndoen. Hij moest er toch ook om lachen.
Wat een harde kop! Net als die boer in Peelheim, die op een zondagavond ruzie zat te maken in een herberg. Met één slag, brak ie de
hoek van de tafel af, de kastelein gooide hem buiten met de kop tegen
een lindeboom, en toen ie dadelijk weer binnen kwam, vloekend, dat
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de hospes dat wel gelaten zou hebben als ie zijn zoon bij zich had
gehad, was er aan zijn kop niks anders te zien dan een groen plekje.
Maar daarna hoorde De Visscher weer dat opzet van zich afschuivende: 'hij sliep'. . .
Dus die jongen kon slapen, terwijl zijn lichaam zeulde aan de lijn
van een zwaar geladen turfaak. Hoe moe moest die jongen dan wel
zijn. Weer een van die ongelukkige wezens, die zo vroeg, op hun dertiende, veertiende jaar, al afgezwoegd zijn in deze Peel. De twee andere, er misschien niets beter aan toe dan hij, hadden de inval gekregen
om hem tegen een paal te laten lopen, en maakten zich uitgelaten
vrolijk over het gelukken van het plotseling opgekomen en elkander
met een enkel teken verduidelijkt plan. Hoe konden ze nu toch eigenlijk in zo iets nog plezier hebben?
Het tragische, dat schrijnend omhoog kwam onder het uiterlijk van
het lachwekkende om het plotselinge, het verrassende dóór, en over
jong verwoeste levens klaagde, versomberde De Visscher weer tot
zwaarmoedigend bitter gedenk.
Als de jongens dertien jaar oud waren en 'de knik kregen', waren
de ouders met hen 'er door'. Ze waren 'er door', want dat slavende
werk bracht wat meer verdienst. De vader alleen kon het met zijn
zwoegen niet tot een toereikend loon brengen, verdronk misschien te
veel om zijn oververmoeid lijf wat aan te zwepen, door de prikkeling
van de alcohol. Ze waren 'er door', en hun jongens sleepten hun stijve lichamen voort na lange dagen van arbeid en korte nachten van
rust, of liepen te slapen over de weg en zelfs onder het werk.
'Er door', ja, alle arbeiders waren 'er door', zo gauw zij de voet gezet
hadden in de Peel, waar immers het goud voor het rapen lag.
Tegen een uur of vier keerde De Visscher weer terug uit de venen.
Een diep treurige stemming drukte zwaar op hem neer. 't Scheen hem
toe, alsof hij nergens meer licht zou kunnen zien, alsof het leed, hier
in de Peel aanschouwd en doorvoeld, hem voorgoed zou blijven aanstaren. Eens had iemand hem gezegd: 'Het leven is, zoals men 't ziet,
er blijft ook altijd veel moois te waarderen . . . zie de natuur in de zomer, en ook het naakte winter-landschap is m o o i . . . ' Ja, bitterde het
in zijn somber denken op, zoals men 't ziet! Wie zijn ogen maar afwendt van het schrijnend leed en naar een boom gaat staan kijken
om dan uit te roepen: 'wat is die toch mooi!' die heeft het wel gemakkelijk. Zelf vrij van ellende, zoals hier van nabij te zien is, kan hij
dan op zo'n wijze van het leven 'genieten', altijd het meer of minder
gunstig lot, waarin hijzelf verkeert, dadelijk stellend naast iets treurigs. Maar de vraag blijft dan toch nog, of zo iemand de waarheid
ziet, die zien wil.
De Visscher doorleefde weer de wisseling van indrukken, die hij in
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de 2chafttijd en daarna had opgedaan.
Een troepje van twee mannen, twee jongen2 van 'n veertien en vijftien
jaren en nog een jonger mei2je lag wat afgezonderd van de andere
werklieden, in de hei te eten. Uit de mee2te troepen 2teeg geroep en gelawaai op, hier wa2 ru2t. Daarom had hij zich aangetrokken gevoeld
met die men2en wat te praten. Aan hun tongval hoorde hij, dat zij
geen Peelheimer2 en ook geen 'Poepen' waren. Zij kwamen uit een
Peeldorp en maakten zich ook dadelijk met name bekend. Toon Peeters heette de oud2te, van hem waren ook de drie kinderen, en de andere arbeider wa2 zijn zwager. Die wa2 getrouwd met een zu2ter van
zijn vrouw, nog maar een jaar of drie, zij hadden twee kindje2. Ja,
deed Sjang Jan22en, al2 ik zo'n grote had al2 Toon, dan wa2 ik 'er bovenop'. En toen Toon zuchtte, dat ie er maar niet naar moe2t verlangen, weerde hij af: 'nou praat maar, 't 2cheelt toch veel iedere week . . . '
Met verbazing had De Vi22cher dat eten aangezien. Een hoop dikke
2neden zwartbrood lag tu22en hen in op een uitge2preide 'knapzak'.
Hun tanden braken er grote brokken af en kauwden die gulzig, zodat
de wangen er van opbolden. Ieder van hen, ook de kinderen, had een
hompje rauw 2pek, dat zij tot reepje2 2neden, en bij iedere brok brood
duwden zij er een in de mond. Dan 2poelden zij de volle monden leeg
met drank. Toon en twee kinderen dronken bier uit het dek2el van
een grote tuit. Sjang en een van de jongen2 jenever. De natte kruimeU
per2ten tu22en de lippen door onder het nakauwend weg2likken.
Ze waren toch goed gezond!
Ja, ander2 wa2 het niet vol te houden. Een Peelwerker, die geen goed
eten kreeg, hield het geen veertien dagen uit aan zo'n zware arbeid,
verklaarde Toon. Er moe2t heel wat van de verdien2te af. Een pond
spek wa2 zoveel ak nik2, en een liter of wat bier hadden zij ook iedere dag nodig. Melk ko2tte evenveel en werd ook zuur, eer zij op hun
werk waren. Zij moe2ten twee uren lopen. En koffie wa2 ook maar
koffie.
Sjang Jan22en had eer2t in Prui2en gewerkt, en zijn vrouw ook. Zij
waren echter hier getrouwd, toen nog wel een tijdje terug gewee2t,
maar in Prui2en wa2 't ook 2lechter geworden, en het leven wa2 er
duur, al2 men in 't hui2houden zat. Men moe2t al dadelijk zoveel verwonen en alle2, wat men in de mond 2tak, moe2t men duur kopen.
Hard werken wa2 't er ook, maar dat wa2 toch nik2 tegen turfgraven.
Hier in de Peel wa2 't maar 2laven. nee, daarbij vergeleken hadden de
boeren iedere dag zondag.
En met de verdien2t in de Peel, dat mocht al zo zijn, voor één man
alleen wa2 't nog minder al2 nik2. AI2 ze hulp hadden van een paar
kinderen, dan konden zij een weekgeld van een gulden of twaalf maken. De kinderen hielpen Sjang ook, maar daarvoor moe2t hij Toon
wat betalen, met tien gulden wa2 hij blij, en, ja, dan bleef er al zoveel
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niet meer over, als hij zijn kost er eens aftelde, dan hadden ze 't thuis
nog lang niet breed. Toon en Sjang verzekerden allebei, ze konden er
van praten wat ze wilden, maar de Peel was verschrikkelijk tegengevallen.
De Visscher had van hen door vragen en nog eens vragen gehoord,
hoe het met 't verdienen in het veen toch eigenlijk zat en had er een
heel ander inzicht in gekregen, al was 't geen bemoedigend. Hij wist
nu, dat die getallen van dertig tot veertig gulden niet meer dan een
klein tikje waarheid waren in een grote, de werkelijkheid bedekkende
leugen.
Toen zij met eten ophielden, was hij nog wat gaan lopen, denkende,
dat zij misschien wat wilden slapen. Vermijdend de lawaaiende troepjes dwaalde hij wat rond, doelloos, het Peelheimse veen op. Tegen een
turfhoopje lagen twee jongens. Hij zag, dat ze voorzichtig nu en dan
de kop oprichtten om over het stapeltje heen te kijken en daarna
weer snel het bovenlijf omlaag trokken, terwijl de een de ander aanstootte met een elleboogstomp. Korterbij meende hij aan hun houding
te zien, dat zij lagen te giechelen met de mond op de grond. Schokken
trilden door hun lichaam. Opeens sprongen zij op, een schreeuw uitstotend, en liepen weg, over de hei. En op hetzelfde ogenblik schoten
aan de andere kant van de hoop ook twee lichamen omhoog, met de
plotselinge korte beweging van schrik. Hij kende Peer en de meid terug, die hij 's morgens in de trein had gezien. De meid streek over
haar haren en langs haar kleren, terwijl Peer de vuist balde naar de
jongens, die in de verte met tergend gelach grof-dubbelzinnige bewegingen stonden te maken naar hem toe. Peer prangde een vloek uit:
'Verrekkelingen!'
Na de schafttijd had hij het werk willen zien. Toon Peeters en Sjang
stonden in een kuil turf te steken, de blote voeten in de modder en de
benen overspat met grauwe vlekken. Zij hadden geen kleren aan 't lijf
dan de broek met hoog opgestroopte pijpen en een bont hemd, dat
open hing op de borst. Hun rooie gezichten waren bedekt met glimmend zweet en vuil. Zoals zij daar stonden te zwoegen, met wilde
ogen van inspanning, en hijgend van de hitte onder de middagzon,
waren zij dezelfden niet meer van straks, waren zij voortgezweepte
werkbeesten, die hun laatste krachten samentrokken uit vrees voor
dreigend knetterende slagen.
Ieder ogenblik slokten zij gulzig aan de tuit met bier, met lange teugen de drank inhalend in de keel, zodat het bruine vocht sijpelde
langs de kin en in het zweet en vuil vervloeide.
De kinderen sjouwden de zware natte turven op rijen, waar ze moesten drogen.
Terwijl hij langzaam voortging, de vale vlakte door naar het fabrieksterrein, zag hij dat toneel weer vóór zich, in al zijn verschrikking.
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En in zijn ver2omberd denken liet hij het uitleven tot een geheel
van afgebeulde krachtige mannen en overwerkte, vroegrijpe kinderen,
die dor2tten naar sterke drank en op de grofste wijze het dierlijke van
de ruwe, afgeslaafde mens zich zagen uiten.
De eindeloze uitge2trektheid grauwde rond hem heen. Van alle kanten
stuwde de weemoed op hem aan, beklemmend, verpletterend. Een drang
lag er in zijn bor2t, akof hij het moe2t uit2nikken, wat er in hem
omwoelde, om lucht te krijgen. Hij smachtte nu naar een andere omgeving, met huizen en mensen, om te ontkomen aan die wijde vale
ruimte van effen heibodem, waarover de somberte h^endreef.
Overal neerdrukkende zwaarmoedigheid. Over de grauwzwarte grond,
over de lange rechte weg, over de vaarten door het veen tussen de
ruig bewas2en oevers. Als zijn voeten hol opklonken op de bruggen en
de kettingen knarsend piepten onder de druk. In de melancholieke
melodie van een oud, veelstrofig minnelied, dat in een planken keet
gezongen werd door zachte vrouwenstemmen en in eentonige gang tot
hem aandeinde.
Nu ook weer zag hij jongens een zware turfaak voortzeulen door
het gelijkmatig vooroverbuigen en weer oprichten van hun bovenlijf in de band. Het ging zo langzaam, dat zijn lome stappen hen nog
gemakkelijk inhaalden en spoedig achter lieten. Dadelijk dacht hij
aan het voorval in de morgen, en als een verbazing kwam de vraag in
zijn geest op, hoe 't toch mogelijk was, dat die jongens nog op zulk
een pleziertje konden prakkezeren. Misschien voelden zij zelf het treurige van hun lot niet, zeker konden zij nog niet overzien en volkomen
begrijpen, wat het worden zou. Maar ook de oudere werklui zochten
naar wat vrolijkheid. Een plotseling opklaterend gelach met geroep
had na de schafttijd zijn aandacht getrokken. Toevallig had een arbeider gezien, dat enige muizen aan een 'knikkezak' zaten te knabbelen en zich vergastten aan 't spek en 't brood. Ze hadden gaatjes in
het linnen gevreten. Op zijn geroep schoot de eigenaar toe, greep de
zak op en kneep nog een muis, die er binnen in zat, tussen zijn vingers dood, zodat het bloed op het grijze snuitje druppelde. Toen gooide hij ze weg en duwde de aangebeten brokjes in zijn mond:
'Zo'n loeders! Ze denken zeker, dat ik het zelf niet op kan.'
Nog anderen waren komen kijken en vermaakten zich uitgelaten met
dat afwisseling brengend gebeuren.
't Scheen De Visscher alles een raadsel toe. Dat zich vrolijk maken
over een nietigheid verenigd met het harde bestaan van zwoegen en
armoede zonder uitzicht op verbetering en met de zucht naar alcoholprikkeling en zinnelijk genot. Was het de kleinheid van geest, die bij
die volwassen mensen het een met het ander kon doen samengaan?
Of was het nog een opwakkering van de betere aard der bevolking.
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die hier gedoemd werd tot verba2tering in ondergang?
Ook de jongen2, die kruien moe2ten, trachtten nog een 2oort 2pel te
maken van hun werk, onbewu2t zichzelf daardoor opwekkend en aanvurend. Ze moe2ten met hun kruiwagen over een plank en reden elkander vlug na om de voorman het wiel op de hak van de klomp te
duwen. AI2 dat lukte, wa2 het zeker, dat er een 2tuk uit de klompenhiel knapte. Het wa2 De Vi22cher ook opgevallen, dat ver2cheidene
jongen2 niet bij elkaar pa22ende klompen droegen, en nu wi2t hij ineens de verklaring daarvan.
De voorkruier trachtte de achter hem aanrollende wagen te ontkomen door vlugheid. Maar niet altijd 2laagde hij daarin en dan 2choot
er niet ander2 over dan de klomp 2tuk te laten rijen, of van de plank
af te 2pringen, waardoor zijn eigen wagen omrolde. Dan gaf het een
vechtpartij, tot een ploegbaa2 met oorvijgen en 2tompen de vrede
kwam her2tellen. Tot beloning voor zijn hulp bij het laden van de
gekantelde kruiwagen, en voor zijn belofte, dat hij niet2 van hun 2treken zou vertellen, dronk hij de kruiken van de jongen2 leeg. Zij hadden hem nodig om te leren de kruiwagen2 goed te laden, vree&jen
hem om zijn macht, die hen kon doen wegjagen of hun loon kon verminderen, haatten hem, omdat hij hun drank nam, en plaagden hem
in 't geniep al2 zij de kans hadden, soms op de meest geraffineerde manier.
In de buurt van de fabriek2terreinen ontmoette De Visscher Verhoeven weer, die er alleen wat liep te wandelen. Zonder veel moeite liet
hij zich overhalen te blijven tot de laatste trein om de uitbetaling mee
te maken. Verhoeven beloofde hem, dat hij dan de arbeider2 pa2 voorgoed zou leren kennen.
In het schoolhuis voor het raam gezeten zag hij omstreeks zes uur
hele troepen van werklui voorbijkomen. De lege knikkezak en de kruik
bengelden nu over hun schouders. Met zwaar beweeg stijfbeenden
zij voort. Ook Toon Peeters met zijn kinderen en zijn zwager waren
erbij. Tot een getal van enige honderden groepten ze samen voor een
grote zaal, afwachtend hun beurt van geld halen. Ploeg voor ploeg
ging naar binnen.
Verhoeven verklaarde hem, hoe dat uitbetalen geregeld was. De gravers werkten per '2tok'. De ploegbaas gaf op, hoeveel 'stok' er die
week in totaal was afgeleverd, en de daarvoor bestemde som werd verdeeld naar ieders hoeveelheid. Voor hen die per dag betaald werden,
had de ploegbaas alle2 gereduceerd tot een aantal werkdagen, omdat de
een vol, de ander driekwart, en een derde maar half dagloon kreeg, of
zelf2 nog minder.
Zij wandelden 2amen op, nadat de uitbetaling wa2 geëindigd. En weer
onderging hij een tegenstrijdigheid van indrukken, toen hij al die arbeiders zag trekken, kinderen, opgeschoten jongens en meiden en vol328

wa22en mannen, maar geen enkele tus2en hen, die al op jaren wa2.
Waren oudere werklui niet meer bruikbaar, of kon niemand het zwoegleven zolang uithouden?
Uit een troepje jongen2, die bij elkaar 2tonden te praten, trilde gelach
op. Zij vertelden, rumoerend met ontkennend onderbreken en verzekerend gelijk hebben daartegen in, dat de ploegbaa2 ' 'n mooie' gemaakt had.
'Waar i2 uw boekje?'
De ploegbaa2 2tond te bijten op z'n pruim, 2puwde een2 op de vloer,
en zei:
'Ik heb het niet opge2chreven. Ik kan het wel onthouden.'
'Nou, hoeveel dagen dan?'
Hij rolde zijn pruim een2 om door de mond, 2puwde weer eens. Achter hem klonk gefluister: 'drieënzeventig . . . drieënzeventig!'
'Drieënzeventig.'
De heren waren opge2choten in een lach. AI2 alle arbeiders vol daggeld hadden, dan nog kon die ploeg niet aan zoveel dagen komen in
één week. En ver2chrikt her2telde hij: 'Ze2endertig', maar draaide
zich kwaad om naar de achter hem 2taande jongen, 2cheldend, dat
hij hem nooit meer helpen zou en zijn deugnieterij een2 bekend zou
maken, 2notlummel, die hij wa2, met zijn verkeerd voorzeggen. De
jongen kroop, zich klein makend, achter de anderen, onnozel doend,
dat ie het had gehad over drieënzeventig aken turf, die door de tran2porteur gedraaid waren.
De jongens vonden het allemaal 'precie2 goed'.
Maar over een troep 'Poepen' hing een mokkende somberheid. De
mee2ten zwegen. Enkelen uitten een doftonende vloek.
Driehonderd 'Poepen' hadden zo juist weer 'gedaan' gekregen. Konden
hun boeltje bijeen pakken om de eigen avond nog of 's morgen2 vroeg
te vertrekken.
'Was 'k maar nooit hier komen,' betreurde er een. 'Nou weer zoeken
om werk te krijgen. De vreemden moeten het eerst op straat. Moeten wij dan niet eten?'
Het trof De Visscher pijnlijk, dat zijn mopperend verzet verloren
ging in een algemene suffe lijdzaamheid.
'Dat gaat voor de werkende mens altijd zo.'
In het stationskoffiehuis, waar ook heren van het administratiepersoneel zaten, kon hij een opmerking daarover niet inhouden. Maar
een boekhouder schokschouderde, dat het afdanken van overtollige
arbeiders toch heel natuurlijk was. Wat moest de maatschappij met
hen anders beginnen? Hen houden zou uitlopen op een aanzienlijke
schadepost, en dat ging toch niet aan, een zaak was een zaak en
geen liefdesgesticht.
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ledere kapitalist zou er toch wel lekker voor danken zijn geld in een
onderneming te steken, als die hem geen winst opleverde.
Het hele gezelschap stemde met die redenering in door uitroepen:
dat was klaar als de zon, hoe anders . . . behalve De Visscher, die hem
niet weerleggen kon, maar de arbeiders beklaagde. Waarover de anderen hem aankeken met een halfspottende lachvertrekking van 't gezicht, alsof zij te doen hadden met iemand, die niet weet wat er in de
wereld te koop is, en zij dus maar liever geen poging meer deden om
hem wijzer te maken. Dadelijk begonnen zij weer hun gesprek van lege frasen, waar zij de zondag zouden gaan doorbrengen om lol te
hebben.
Een paar kleine steden in de buurt werden voorgesteld.
'In die negorij? Nee, daar heb 'k genoeg van. Daar kan je jezelf gaan
liggen kietelen, als je wat hebben wilt. Nee hoor, iedereen ziet wat je
doet. Eens lollig uitgaan met een meid van nette lui, dat mag niet
en een sloerie wil je niet.'
Dan werden er moppen getapt met een verrassend schuin einde. En
toejuichend uitproesten moedigde tot méér aan.
'Da's 'n originele, zeg!'
'Nou, met 'n erg luchtje. Ik moet het eens afspoelen.'
'Hij is weer aan de gang. Vuilak, waar heb je die weer opgedaan?'
'Nou, jullie bent vuilakken, neemt alles verkeerd op, wat ik in mijn
onschuld zeg.'
'Hoor 'm! Hoe lang ben je die al kwijt, jouw onschuld?'
'Sinds ie de eerste keer in de appel gebeten heeft.'
'Hebben jullie die komieke voordracht wel 's gehoord over Adam en
Eva? Echt leuk!'
En met halve stem zong een van hen een couplet, terwijl de anderen
met grinnikend gelach luisterden.
'Ja, die was verdomd goed, zég! En een mooie meid ook, die de mop
voordroeg. Maar om 't echt pikante te hebben, moet je ze zien, 't gebaar doet alles.'
Met verwondering zag en hoorde De Visscher dat gezelschap aan.
Niemand nam veel notitie van hem en zelden werd hij in het gesprek
getrokken, zodat hij rustig zijn gedenk kon laten uitwerken.
Zulke praat-avonden, dat de uren volgebabbeld werden met niets, had
hij toch gekend, maar nu zou 't hem niet meer mogelijk geweest zijn
daaraan mee te doen. Een gevoel alsof hij arm was aan woorden door
een beklemming van verlegenheid, kwam over hem, terwijl hij hun
vlotte manier van spreken zonder onderwerp, waarover eigenlijk iets
te zeggen was, zat af te luisteren.
Die mensen schenen zich om niets anders te bekommeren dan om
nu wat zij noemden gezellig, leuk te zitten bij een cognacje, een bit330

tertje of een glas bier en de volgende dag, de zondag, eens weer 'lol
te hebben'. Daar moesten ze de ganse week op teren, werd er gelachen,
van God en de mensen vergeten in de Peel.
Hadden zij gelijk met zich niets aan te trekken van alles, wat dagelijks om hen heen gebeurde? Gevoelden zij niets voor die massa werklui, die hun somber bestaan moesten uitleven van aan elkaar gezwoegde dagen? Of zetten zij er zich maar overheen door luchtig gepraat
van grappen en 'lol maken'?
Misschien hadden zij 't wel bij het rechte eind door 't zichzelf zo
aangenaam en zo licht mogelijk in te richten; het werk te doen, dat
van hen verlangd werd voor het toegekende salaris en voor het overige te zoeken, wat in hun opvatting het levensgenoegen was.
Maar als men toch zoveel ellende moest aanzien, hoe kon 't dan mogelijk zijn daarvoor onverschillig te blijven en al dat leed niet mee
te voelen, mee te ondergaan, zelfs al zou men er zijn eigen leven door
gaan beschouwen meer als een zware last dan als een vreugde?
Het was wel heel gemakkelijk te zeggen: dat is nu eenmaal zo in de
wereld, dat kan niet anders, maar daarmee liet zich toch niet wegpraten, wat verstand en gemoed opponeerden.
Als zij iets over arbeiders vertelden, dan waren het grappen en altijd
weer grappen over staaltjes van stomheid, zoals zij 't heetten, of over
hun uitingen van laag leven, welke werden beschreven onder opdaverend gelach. Van jongens, die met meiden betrapt waren, of woeste, hartstochtelijke tonelen van uitspattingen.
Nu hadden zij 't over het 'menneke'. Of die er vanavond ook weer
zou zijn. Zeker, die mankeerde 's zaterdags nooit. Na de uitbetaling
was hij geregeld present bij Drika. De arbeiders haalden allerlei streken met hem uit, lieten hem drinken, zoveel als hij lustte, maar dan
moest hij dansen en preken. Ze zetten hem op de tafel en dan sloeg ie
een onzin uit, bar. Over het oude testament, over Kain en Abel, over
het ezelskinnebakken en over Ahasverus, die altijd rondliep en tegenwoordig wel in de Peel zou zijn. Dan keek ie opeens heel wijs, zette
een verschrikt gezicht en begon grimassen te maken: 'Ik zie 'm, ik zie
'm, hij is hier . . . hier in de kamer. . . gauw een borrel, anders val ik
flauw!'
Of de arbeiders dan ook plezier hadden!
Niet alleen het kleine café-vertrekje, maar het hele huis 'bij Drika'
zat volgestampt van arbeiders, 'poepen', Peelheimers en werklui uit
andere veendorpen, met meiden. Een walm van dranklucht, afwaseming van moer en tabaksrook hing boven de koppen. Vooral de 'Poepen', die gedaan gekregen hadden, zwolgen grote hoeveelheden jenever naar binnen, 't Was de laatste keer, dat zij bij 'Drika' kwamen.
Drika zouden ze nooit vergeten, Drika was het enige goede van de
hele Peel.
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Drika liet zich nu door deze en dan door de ander op zijn knieën
trekken en kussen, van allen toelatend zonder afweren, dat hun dranknatte lippen haar gezicht oversabbelden.
De andere arbeiders wilden in drinken voor de 'Poepen' niet onderdoen. Wat die uitkonden, dat konden zij ook uit.
Een harmonika zeurde muziek en nu en dan bulkte mannengezang op,
waar schelle vrouwenstemmen nog boven uitschreeuwden.
Het 'menneke' was er ook. Een viertal arbeiders uit een van de Peeldorpen drong en stompte met hem door het ene vertrekje naar 't andere, kinkelig trots zwetsend op de kwakerige toon van roepen voor
een kermistent van 't minst allooi, dat zij het publiek zouden vermaken.
'Silence, dames en heren! Hij zal vertonen . . . Silence, silence nondeju!
Hij zal vertonen . . .'
'Silence! Silence! Silence liberté!' balderden de stemmen van de dorpsgenoten op om de kameraden te hulp te komen.
Maar er was nog geen kans om tot stilte te dwingen.
'Hou de smoel! Silence, verdomme! Och, die verrekte 'Poepen' kennen niks. Die hebben nooit iets gezien!'
Het 'menneke', bedronken al, stond allerlei gekkepraat uit te kwijlen.
Meest richtte hij zich tot een van de 'Poepen', die echter weinig
woorden uit zijn brabbeltaal konden verstaan. Als 't hun begon te vervelen, snauwden zij hem af:
'Verrek met je gelul!'
Dan kwebbelde hij:
'Ze kunnen er niet tegen! Ze kunnen er niet tegen! Maar als ze in de
hel liggen, dan zal het er wel anders spannen. Naar de hel moeten ze
toch allemaal!'
Grof gelach trilde schorrend uit de kelen omhoog. De arbeiders uit
de peelgemeenten vermaakten zich buitengewoon en klapten in de
handen:
'Bis! Bis!'
'Zijn er in de hel ook borrels en bier?' riep er een.
'Drinken! Drinken!' gilde hij. 'In de hel is geen jenever en geen bier
meer!'
Jenever- en bierglazen werden met lawaaiend geroep omhoog geheven
en hem aangereikt.
'Hier, hier, zuip uit!'
Gulzig slokte het 'menneke' van de sterke drank uit verschillende glazen, bier en jenever.
'Water des levens!' begon hij te hikken. 'Er is ook ergens geschreven:
water van de duvel, maar de almanak en de krant brengen leugens in
het land. Ik hou me aan de profetieën.'
'De duvel zou wel willen dat hij mee kon drinken!' Geroep en lach332

herrie, dat ze later dan wel een liter zouden meenemen. Dan kregen ze
misschien ook wel een beter plaatsje, waar het wat koeler was. De
duivel zou toch ook wel zo slim zijn, dat ie zelf niet in de grootste
hitte ging staan. Of misschien konden ze wel stoker worden in de hel,
dat was nog zo'n kwaad baantje niet, dan zouden ze voor de een of
ander het vuur eens extra heet maken met een turf of wat meer. Nou,
als ze dan 's precies bij de oven kwamen, waar de heren van de fabriek
lagen te braden!
Het 'menneke' moest zeggen, hoe de duivel eruit zag.
'Zwart, zwart!' spookte hij in de holte van zijn hand.
Toen kende een peelwerker opeens een kunst. En terwijl hij zich
heendrong door de volte van lijven, stotend en duwend, hier en daar
een geestig-doende dubbelzinnigheid schreeuwend tegen een kameraad die zat te vrijen, begon het roepen en lallen weer.
'Silence! Silence! Silence! Silence, liberté!'
Maar die een meid hadden, luisterden niet. Zaten met het bovenlijf
hangerig tegen de meid aangeleund, de arm om haar hals geslagen,
of hielden haar tegen zich aangedrukt, scheef getrokken op haar
stoel. Voor de stompen, die bedoelden hen te waarschuwen, dat er
iets heel bijzonders zou gebeuren, bleven zij ongevoelig, zelfs al waren die zo hard, dat hun lichamen ervan schokten. Geheel overheerst
door hun hartstocht gaven zij er geen gevolg aan, maar bewaarden
hun houding, terwijl hun hete blikken wild begeerden. Nu en dan
sloop een paar weg, de lijven tegen elkaar gedrongen.
De peelwerker, die even in een ander vertrekje gegaan was, kwam
terug met twee borden. Nu zou hij eens wat laten zien! Silence!
Een bord hield hij zelf in de hand en het andere gaf hij aan het 'menneke', die hem alles moest nadoen. Toen begon hij te zingen, streek
zijn rechter- en daarna zijn linkerhand onder langs het bord en veegde ze dan over het gezicht. Het 'menneke' deed 't ook, maar bij de
eerste veeg was de rechterhelft van zijn gezicht bedekt met een roetlaag. De tweede maakte het heel zwart.
Het kunststuk werd toegejuicht met een daver van lawaaien, lachen,
stampen met de voeten en bonzen van de vuisten op de tafels.
Het 'menneke' kwebbel-lachte hun toe, zijn mond vertrekkend tot een
grijns in 't zwarte gezicht, en ging slurpen aan de glazen bier en jenever. Hij kon zich niet meer rechtop houden, viel neer op de knieën
van een arbeider, zakkerig zwaar, machteloos, maar die stootte hem
terug, van zich af, zodat hij tegen een ander aanrolde. Zijn wezenloze
blikken suften voor zich heen, zijn stem hikte zonder woorden te
kunnen vormen, alleen een gereutel steeg uit zijn borst op, en opeens
begonnen de tranen over zijn wangen te lopen, glibberend over het
vettige roet.
Opnieuw daverde het gelach op. Een van de peelwerkers greep het
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slappe lichaam vast en begon te springen, maar liet het weer terugvallen op zijn eigen stoel, omdat het niet meehielp en zich liet slepen.
Het 'menneke' moest drinken, herriede hij, en hij duwde hem een glas
jenever aan de mond, maar de drank liep af langs de kin, druppelend
op de kleren. Toen kletste hij het overschot in het zwarte gezicht.
'Als hij het dan verdomt, moet hij het zelf maar weten!'
'Hij gaat kapot!'
Een paar arbeiders, dorpsgenoten van het 'menneke', wilden verstandig doen. Ze zouden hem naar de stal brengen, daar kon ie wat slapen. Dan was ie straks weer in orde, verzekerden zij gewichtig. Zij
kenden hem.
'Vooruit, kom!'
Toen pakten zij hem ieder bij een arm en trokken hem voort. De benen sleepten na en de kop bengelde omlaag aan de slappe hals. Doordat ze zelf bedronken waren en het volk opeengedrongen zat, hotste
het lijf van de een tegen de ander, en hun vallerig zwaaiende gang
sleurde het tegen een deurpost aan.
Dan bulderde weer het gelach op uit de schokkende lichamen van
de drinkers. Een van hen gooide nog de inhoud van een vol glas bier
na, en het nat plaste van de rug over de bijzittende en op de grond.
Een ander schopte de benen terug, die hem in de weg kwamen.
De twee arbeiders brachten het 'menneke' naar een achterbouwtje
van palen en plaggen, en lieten hem neervallen op een hoop heistrooisel.
'Laat hem hier maar liggen, dan zal hij wel bekomen.' De geit op
het stalletje begon te blaten over de drukte, en steigerde haar voorpoten tegen het muurtje.
'Verdomme, de sik!'
Als door een gelijke inval gedreven, gingen zij het touw los maken
van de paal.
'Hou eens vast. Het beest wil stoten.'
Terwijl de een de kop van de geit neerdrukte met een greep van beide
handen om de hoorns, maakte de ander het touw los.
Toen moest het schichtig springende dier vooruit, de een trok aan
het touw, de ander aan de staart.
Aan de ingang van het herbergvertrek mekten zij het blaten van een
geit na. Een gebrul van schreeuwen en lachen ging op uit de troep.
Het van angst makke beest werd op een tafel getild, waar het trillend op de dunne poten bleef staan in de kring van eromheen gedrongen arbeiders.
Een reeks van geraffineerd-wrede plagerijen begon met grepen en betastingen, die toegejuicht werden met opstuipend gelach van ontketende woeste zinnelijkheid.
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Een arbeider uit Peelheim viel kinkelig tegen een keetmeid van de
'Poepen' aan, en wilde haar kussen, terwijl hij haar enige platte woorden toevoegde om eens met hem mee te gaan. Zij duwde hem terug,
met scheldwoorden van nationaliteits-haat, die tussen de werklieden
uit de veendorpen en de vreemden een voortdurende verwijdering had
gebracht van 't begin af. Haar vrijer kwam haar te hulp, opspringend
onder de invloed van zijn plotseling opgistende woede. De Peelheimer
trok zijn zakmes en zwaaide het boven zijn kop, loeiend dat hij alle
'Poepen' tot riemen zou snijden. Die honden kwamen de hele peel
voor hén bederven! Ze moesten van Drika maar af blijven ook.
Ineens was er een gedrang van worstelende lijven, die zich opdrongen
tot een zwoegende massa, waaruit hese vloeken, gegü van meiden en
gebons van slagen opstegen.
In de schemeravond kwamen nog troepen van vreemde werklieden
met hun keetmeiden af, die eerst in hun planken gebouwen hadden
zitten drinken. Lawaaiend trokken zij de weg over, elkander toeroepend, dat zij nog naar Drika gingen. Verscheidenen hadden hun boeltje ingepakt in een kussensloop om de eigen avond te vertrekken, te
voet door de hei naar het station Veendorp, waar ze de eerste trein
zouden nemen naar 't noorden. Uit een achteraan herriënd troepje
werd naar de voorsten geschreeuwd, dat ze de pastoor ook goeiedag
moesten gaan zeggen. En allen joelden naar de pastorie. Daar groepten
zij zich samen en begonnen te zingen.
Een paar meiden hurkten in een onwelvoegelijke houding neer voor
het raam, het gezicht naar het huis toegekeerd. Daarna lalde de troep
verder.
Het stationskoffiehuis was nu ook stampvol.
Het gezelschap van kantoorheren, Verhoeven en De Visscher en een
paar marechaussees, die later gekomen waren, zaten in een achtervertrekje, dat door een deur toegang gaf tot de café-kamer.
Vandaar kon De Visscher een toneel van uitspattingen overzien, dat
de beschrijving van de kastelein nog overtrof. Arbeiders en meiden
woelden er door elkander, overgegeven aan de zucht naar bevrediging
van hun wilde, door drank overprikkelde hartstocht.
Grove vragen en uitroepen klonken de paren tegen, die uitgegaan waren en een poosje later weer terugkwamen.
Hij zag een korte, ineengedrongen arbeidersgestalte staan in een hoek,
een type van zwoegkracht met brede schouders en zware nek. Met
zijn ene hand wipte de man de inhoud van een vol jeneverglas in zijn
mond. Zijn kop helde wat voorover en zijn borst hijgde, terwijl zijn
troebele blikken loerden van brandende begeerte naar een meid, die
zich door een ander liet aanhalen.
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De ene troep na de andere verdween in de duisternis over de heivlakte, naar de kant van Veendorp.
Aan het station Lizaveen stapte niemand in dan De Visscher. De
oudere Peelheimse werklui waren met de jongens al vroeger te voet
gegaan, en de andere dachten nog aan geen tijd.
De coupé's waren leeg. Tegen de raampjes hing zwarte donkerte. De
trein holderde voort, met doffe slagen van de schokkende wagen, die
opstootte in versnellende en tevens overgaande maat. Een-twee, eentwee . . . een-twee-drie . . . een-rwee-drie-vier, een-twee-drie-vier . . .
Onbewust, weggevoerd in een overstelping van vermoeidheid, telde hij
mee.
Doelloos duwde hij het gezicht tegen de ruit van het portier, maar
zijn ogen keken tegen de zwarte, ondoorboorbare duisternis.
Een rilling trok hem door 't lichaam. Hij liet zich neervallen op de
bank, zijn kop leunend tegen de wand van de coupé, totdat van de
schokken en trillingen zijn slapen begonnen te bonzen.
Denken kon hij niet. Een last van weemoed sloeg op hem neer.
Onder die druk kreunde zijn overspannen gevoel, of het niet beter
zou zijn geweest, als niemand de handen naar het goud van de peel
had uitgestrekt.
4
Toen De Visscher daags na zijn bezoek aan de Peel weer tot zichzelf
begon te komen, viel het hem op, dat zijn kostjuffrouw iets had, wat
haar hinderde. Hij zag, dat zij streed tegen een telkens weer opgemelijkende stemming en alle moeite deed om gewoon hartelijk tegen hem
te zijn en zoals altijd 's zondags met hem te praten over het dagelijkse
gebeuren. Als hij nu haar iets vroeg, kon 't wel eens treffen, dat zij
kortaf antwoordde, zonder belangstelling ook, alsof haar gedenk geheel afgetrokken was naar andere dingen. En zichzelve betrappend
op haar bitsdoen tegen hem, verstrakte zij nog haar gezicht en schudde
met een kort rukje haar schouders om af te gooien, wat haar kwelde.
Van de dag af, dat hij in Peelheim was in dienst getreden, was hij
haar kostganger geweest. Zij had de verdienst niet nodig, omdat zij
een klein fortuin bezat, voldoende voor haar levensonderhoud als bejaarde vrouw alleen. Maar zij vond het gezellig iemand in huis te hebben en had daarom een kostganger genomen. Al zo vaak had de Visscher gezien, dat vroomheid en het te koop lopen met godsvrucht een
masker was om oneerlijkheden te bedekken, terwijl de huichelarij nog
openlijk werd aangeprezen als braafheid, dat hij soms tot het besluit
kwam: een vroom mens is niet te vertrouwen. Zelfs al wist hij niets
bepaalds slechts van sommigen, die in geur van heiligheid liepen, omdat zij dagelijks ter kerk gingen en iedere zaterdag biechtten, druk
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bezoek kregen van de gee2telijken, en hun eieren, boter en het be2te
van ' 't ge2lacht' brachten, hun geld gaven voor een beeld in de kerk,
een mi2gewaad of iet2 ander2, toch kende hij ook hen al2 hardvochtige wezen2, die dweperig veroordeelden, wie ander2 waren dan zij, en
die nooit iet2 deden om iemand2 leed te verzachten, maar iedere arme
beschouwden ak een luiaard en een verkwi2ter. Wie gebrek leed, zou
dat wel te danken hebben aan zijn 2lechtheid. Dat wa2 een straf van
de hemel. AI2 een vader werkelijk niet oppa2te, omdat hij te veel geld
aan 2terke drank be2teedde, dan konden zij zelf2 in hun harde zelfzucht voor de kinderen niets anders vinden dan een snauw. Alleen
de deugniet, die handig genoeg wa2 om vroomheid te huichelen, kon
genade bij hen vinden, niet om geholpen te worden, al2 hij in nood
verkeerde, maar om arm te blijven met kleine giften. En de deugniet,
die over macht kon be2chikken, was hun vriend, als hij hen genoegzaam bevoordeelde, of glorie bracht over hun familie door zijn zichtbare blijken van vriendschap. Zijn ko2tjuffrouw was echter werkelijk vroom en in de hoogste mate eerlijk, terwijl haar men2lievendheid
hulp bracht, in 2tilte, waar zij wi2t dat die nodig was en haar krachten dat toelieten, zonder naar iemands mening te vragen. Ver2cheidene malen was hij er getuige van geweest, dat zij zonder enige vergoeding geld voorschoot aan mensen, die in moeilijkheid verkeerden, ook
zonder lastige bepalingen van teruggeven. Zeker was zij ook wel eens
gedupeerd door haar goedhartigheid, maar dan bleef het gewoonlijk
bij een kalm-verdrietige klacht, die — dat voelde hij — meer de ander
gold dan haar zelf, omdat zij in haar menen teleurge2teld wa2: ik had
met gedacht, dat ik mij in die men2 zou kunnen vergi22en.
Dikwijk had zij hem in vertrouwen genomen, als zij alleen niet wi2t,
hoe 't een of ander het be2t te regelen.
Daardoor kende hij haar intiemer leven, en wi2t, hoe gezien bij velen
zij wa2.
Maar de naam van brave vrouw had zij onder de vrouwen niet. Want
de gee2telijken kwamen bij haar sedert enkele jaren niet meer op bezoek. Zij gaf toch niets aan de kerk en bracht evenmin wat aan hen
zelf. Zij hadden wel eens beproefd iets los te krijgen, zinspelend, dat
zij, als vrouw alleen met fortuin, wel wat mi22en kon. 't Zou toch
zo'n heerlijk goed werk zijn, bij te dragen tot ver2iering van Gods
huis. En als zij het nog niet gaarne deed bij haar leven, dan een legaat, of een stichting bij testamentaire beschikking, voor de ru2t van
haar ziel. 't Bleef voor een vrouw2per20on ook altijd gevaarlijk, in deze tijd, dat er zoveel bedriegers waren, zelf haar fortuin te beheren.
Als zij 't wilde, dan zouden zij dat wel voor haar doen, met alle plezier, om haar een dienst te bewijzen, want zij wa2 een braaf mens,
en dan zouden zij wel zorgen voor plaat2ing bij een god2dien2tige notari2 of bankier.
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Zij had hen wel eens afgescheept met een beleefd maar kort antwoord, dat zij hen bedankte voor het aanbod, maar er toch geen gebruik van zou maken. Doch telkens kwamen zij weer terug en hielden
opnieuw aan, alsof zij de vorige keer gezegd had er nog eens over te
zullen denken.
'Maar ik hoef er niet over te denken. Ik heb toch gezegd van niet.'
'O, nee, nee, dat kan niet zijn! Denk eens. Onze Lieve Heer heeft zoveel voor ons geleden.'
Eindelijk werd 't haar toch te erg. Verontwaardigd over hun indringerig zich bemoeien met haar zaken, zei ze beslist haar mening en openbaarde daarbij rondweg, wat zij aan feiten wist.
Zij wilde haar plicht doen als christelijk mens en de arme bijstaan,
waar ze kon. Maar aan de kerk zou ze nooit geven, die was rijk genoeg, zelfs zo rijk, dat ze grote sommen kon uitzetten. Zij dacht, dat
er nog plaatsen genoeg waren, waar haar giften nodiger zouden zijn.
Met de korf lopen naar de geestelijken deed zij evenmin, daar hoefden zij nooit op te rekenen. En wat ze na haar dood kon nalaten, dat
was voor de familie. Daar waren er bij, die kinderen hadden en genoeg moesten zorgen voor hun dagelijks brood. Voor haar geld hoefden zij zich ook niet bang te maken, dat stond veilig. Zij wist immers heel goed, dat er geestelijken waren die er een voordeeltje voor
zichzelf uitsloegen door met de eigenaar het percent overeen te komen en dan een hogere rente trachtten te krijgen? En die godsdienstige bankiers en notarissen? Jawel, dat kende ze. Een jaar of wat geleden werden de mensen ook aangespoord hun spaarcenten te brengen
aan een grote handelsfirma, omdat de bestuurders zo godsdienstig waren. Maar die ging tóch failliet, en toen kwam 't er uit, hoe de heren
geleefd hadden, in andere plaatsen, en zelfs hoeveel van hun eigen
arbeidsters zij ongelukkig hadden gemaakt, al droegen zij in de processies dan ook een kaars en al gaven zij veel aan de kerk. Zij waren
de schuld, dat vele welhebbende mensen op hun oude dag nog tot armoede waren vervallen en nu onderhouden moesten worden door de
liefdadigheid. En zo kende zij ook nog een notaris en een bank, die
hadden juist zo gedaan, en de geestelijken gingen indertijd de mensen
aansporen om bij hen het geld uit te zetten.
Toen waren zij kwaad weggelopen en hadden haar sedert niet meer
bezocht. Maar zij leefde haar leven van karaktervolle vrouw verder.
Nadat De Visscher begonnen was met de bestrijding van Jennesen en
de toestanden van onrechtvaardigheid en machtsmisbruik in de gemeente, had zij al meermalen ondervonden, hoe er een geniepig werkende lastercampagne werd opgezet tegen hem, waarin ook zij altijd
werd betrokken. Men begreep niet, hoe zij zo'n opruier, zo'n liberaal
in huis wou hebben. De Visscher wilde de mensen bederven, en zij was
medeplichtig, als zij hem in de kost hield.
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Zij begreep heel goed, wat de bedoeling was: zij moest hem haar huis
ontzeggen, dan zouden anderen wel zorgen, dat hij geen nieuw kosthuis kon krijgen.
Maar zij achtte De Visscher hoog, hield van hem om zijn eerlijkheid,
zijn zachte aard en zijn zo gauw sprekend medegevoel. En als zij
persoonlijk over hem aangesproken werd door een babbelzuchtige
kwezel, dan brak zij het bekladdend gepraat dadelijk af met de verzekering :
'Er is geen braver en eerlijker mens in heel Peelheim dan hij, zeg
dat maar rond!'
Nee, dat geloofde de ander ook wel, loenste ze, maar er was toch zo'n
rare praat altijd over hem. Dat was dan zeker allemaal maar kwaadsprekerij. Ja, met de kwaadsprekerij was het erg onder de mensen, zij
hield zich daarmee niet op, dat wist de juffrouw ook wel. Zij had ook
deftige familie, en meneer kapelaan was laatst nog bij haar geweest,
die had ook gezegd, door kwaadspreken kwam veel verdriet in de wereld, en dat was ook waar, meneer kapelaan kwam veel bij haar aan
huis, hij was er heel eigen en toch 'zo'n goeie mens' en koddig ook.
Maar met die kwaadsprekerij, ja, dat was té grof.
Maar dat lasteren hield niet op. De ene keer ging De Visscher niet
genoeg naar de kerk, de andere keer las hij alleen gemene boeken en
kranten, dan bedierf hij de mensen door hen oproerig te maken tegen
de geestelijke en wereldlijke overheid. Ook al eens was het, dat men
toch niet weten kon wat hij uitvoerde in andere plaatsen. Hij ging zo
dikwijls uit, dat zou ook wel niet altijd om wat goeds zijn!
Dat voortdurend geniepig bestoken en verdacht maken van De Visscher met het ook altijd weer terugkerend drijven erbij, dat men niet
kon begrijpen, waarom zij zo'n kostganger kon houden, en haar
machteloosheid tegen de verborgen vijanden verbitterden ten laatste
toch wel eens haar stemming, zonder dat zij in staat was haar verdrietigend gedenk dadelijk terzij te zetten. Hoe overtuigend zij De Visscher ook verdedigde, het baatte niets, het gelaster kwam altijd weer
opsteken. Dat haar eerlijk pogen het werken met zulke lage middelen
niet kon vernietigen, matte haar op de duur af. En ondanks haar anders willen kwamen er ogenblikken, dat de vraag haar door 't hoofd
flitste, waarom zij toch ook maar niet liever een eind aan die onaangenaamheden maakte, die de rust van haar leven stoorden. Het was
zelfs zover gekomen dat het kwezelgepraat gemeen-bedoelend met
schouderophalen en verduidelijkende blikken had verondersteld: men
zou haast denken, dat er iets anders tussen moest zitten . . . als men de
juffrouw niet beter kende . . . maar. . . men had zich wel eens meer
in de mensen vergist. En écht godsdienstig was zij toch zeker ook
niet, want de geestelijken kwamen al lang niet meer bij haar, omdat
zij eens zo raar tegen hen gepraat moest hebben. En anders wou ze
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toch ook die mee2ter niet in hui2, die bij de heren niet geacht wa2.
De zondag na zijn peel tocht merkte De Vi22cher wel, dat er weer
iet2 gewee2t moe2t zijn. In een zwijgende mok2temining 2lofte zij door
het hui2 en haar korzelig doen drukte haar zelf nog meer temeer.
Maar in 't eer2t hield de nawerking van de vorige dag met zijn overstelping van schrijnende indrukken hem nog zozeer va2t, dat hij verlangde naar wat ru2t en kalmende bezigheid in afleidende lectuur.
Even voor tien uur bleef zij wat treuzelen met gezocht werk in zijn
zitkamer. Opeen2 wendde zij zich naar hem toe, of ie niet naar de
hoogmi2 ging. Haar 2tem toonde onwillig hard, iets bit2end. Verwonderd keek hij op. Dat deed ie toch nooit. En hij wa2 al naar zijn gewone mi2 gewee2t, die zou toch wel even goed zijn al2 een ander,
en een mooie preek had ie ook al gehoord.
Even boot2te hij de zalvende, krakende 2tem van de kapelaan na, die
een half uur had 2taan te herhalen, dat zijn tek2twoorden 2chone en
treffende woorden waren, zonder iet2 te zeggen.
Maar zij ging er deze keer niet op in zoal2 gewoonlijk. Deed bestraffend, dat de kapelaan 't toch ook al goed zou menen.
Toen legde hij zijn boek neer en vroeg zonder kans te laten op een
uitwijking, wat er toch wa2.
Ja, wat zou er zijn, weer allerlei gepraat. Vrouw Cuyper2 had de hele
zaterdag rondgelopen en had haar ook aangesproken, en nog andere
vrouwen waren bij haar aan huis geweest, 't Was weer wat. De Visscher moest in een heel slecht boek allerlei lelijke dingen geschreven
hebben tegen de priesters en tegen de godsdienst, en gemeenheden
ook. En iemand, die zulke dingen schreef, moest zelf toch ook slecht
zijn, hoe kon dat nou ander2, want hoe zou hij ander2 die '2lechtigheid' allemaal kennen. Het waren ook maar leugen2, wat ie ge2chreven had.
Of zij dat dan hadden gelezen?
O nee, 2chrikten de vrouwen, zij lazen zulke boeken niet. Daar had
men geen tijd voor, men wa2 al blij dat men zijn kerkboek kon lezen, en zo, maar 't wa2 voor de zekere waarheid verteld, en er zou
ook nog wel een2 over gepreekt worden.
Vrouw Cuyper2 wa2 bij neef secretaris geweest, en die had ook gezegd, dat de mee2ter een ongeluk wa2 voor de hele gemeente. Die zou
de men2en nog tot in de grond bederven met zijn gepraat en zijn ge2chrijf, door overal ontevredenheid te brengen, en het volk slecht willen maken, want hij had 't er altijd maar over, dat de men2en meer
moe2ten leren, zeker om '2lechtigheid' te lezen. En de 2cholen met
de dure mee2ter2 maakten de gemeenten toch al arm.
Toen ze naar de kerk ging, had ze zich al moeten 'verbozen' over hem,
want hij trok er al weer uit. Men wi2t niet, wat men daarvan denken
moe2t, maar dat veel uitlopen 2tond haar niet aan, dat wa2 toch geen
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dingen voor 'n dorpsmens en zeker niet voor een meester. 'Verduid',
zij was 'r hele leven lang nog niet uit Peelheim geweest, behalve dat
zij ieder jaar één keer naar de bedevaart ging. En daar ging men heen
om te bidden.
En De Visscher trok er ook wel eens stil uit, want op een morgen
heel vroeg stond het raam van zijn slaapkamer al open. Dat hadden
er genoeg gezien. Daar was hij zeker doorgekropen, maar wat ie dan
deed, zou ie dat ook wel aan iemand vertellen.
't Was een schand, zo'n meester in 't dorp, en de kinderen zou ie
ook wel niet veel goeds leren.
De Visscher had de hele klacht aangehoord. Nu en dan kon hij niet
tegengaan, dat een lach opschoot uit zijn borst, maar toen zijn kostjuffrouw ophield, drifte hij zijn toorn uit over dat gewroet van die
kwezels in dienst van anderen. Nu had zijn schrijven over treurige
toestanden het weer gedaan. Wat was daarop dan te zeggen? Hij had
de armoede en het lage leven van de plattelandsbevolking, gedrukt
onder onwetendheid en het machtsmisbruik van enkelen, blootgelegd,
ontdaan van de sluier, die er zo lang over had gehangen als eenvoud
en tevredenheid. Dat was nou toch niet te vroeg meer? Van echt
godsdienstig leven was in de werkelijkheid toch niet veel te merken,
en hoe kon dat ook zonder ontwikkeling en verheffing van de mens,
terwijl het volk in de waan werd gebracht of gelaten, dat uiterlijkheden en vroom gebazel het ware was. Wat kende de grote hoop van zijn
eigen godsdienst? Totaal niets, en de massa bekommerde zich daar ook
heel weinig om. Zij leefde er maar op los en werd nog gestijfd in het
laten voortbestaan van alle misbruiken en ellendige toestanden als bedriegerijen, zuip- en vechtpartijen en andere uitspattingen, door de
kletspraatjes: 'Ja, ze zijn wel ruw, nietwaar? En ze vechten en moorden ook wel eens, ja, ja, maar ze zijn toch opgevoed in eerbied voor de
heilige Geheimen, nietwaar?'
Zolang als het volk de bazen maar rustig liet begaan, was alles goed,
en die lieten het graag in de mening, dat 217 te beslissen hadden over
de hele wereld, naar eigen goedvinden.
Hij had niets tegen de godsdienst geschreven, en als de naakte waarheid geen mooi beeld was in hun ogen, dat ze dan maar eens gingen
zorgen voor verandering in plaats van het leven lastig te maken voor
de mensen, die de leugens eindelijk moe waren. Dat zij misschien
schuld voelden, was toch niet aan hém te wijten?
Die bedevaarten, als zo'n troepen kerels en meiden door de straat kwamen, stampen, luid biddend en vrome liedjes bulkend, terwijl zij in
de hei liepen te vrijen, in afgelegen café's gingen zuipen en dansen
soms zelfs allen bij elkaar bij een boer op 't hooi de nacht doorbrachten, die waren zeker uitingen van godsdienst?
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Waarom niet zulke toestanden afgeschaft? En wat ie gisteren in de
Peel gezien had, en dat hele geknoei van Jennesen, dat moest allemaal
maar blijven. Zwijgen of mee helpen wegbabbelen en schelden op
hen die het verkeerde willen laten zien om tot verbetering te komen,
dat was zeker heel wat dankbaarder werk, maar de maatschappij was
er niet voor nodig om dat te zien.
Hij voelde het als een opluchting eens te kunnen uiten, wat er bitters
opgekropt lag in zijn gemoed. Maar toen hij weer tot bedaren kwam,
legde zijn gedenk hem ook de onaangenaamheden voor, die zijn kostjuffrouw om hem had te verduren. Hij moest zichzelf bekennen, dat
het verdrietig was voor haar, terwijl hij schrikte voor de mogelijkheid van kosthuis te moeten veranderen. Hier had hij 't zoals hij het
maar wensen kon, rustig-gezellig, terwijl hij voor zijn boeken en antiquiteiten beschikken kon over zoveel plaats, als hij verkoos. En
vooral, zou hij weer terecht kunnen komen bij mensen van karakter
en gevoel, zoals zij? Zeker, als zij eens stierf, zou hij zich ook in een
verandering moeten schikken.
En weer kwam een bui van zwaarmoedigheid hem overvallen, terwijl
de felle vlagen van de vorige dag ook nog op hem drukten, zodat zijn
willen tot doorworstelen van de moeilijkheden, die zijn tegenstanders
op zijn weg stapelden, zich gemakkelijk liet neerslaan.
Met een vol hart, dat zijn droefheid uit te storten dreigde door opkrampende snikken van pijn, ging hij naar zijn kostjuffrouw om haar
aan te bieden, wel een ander kosthuis te willen zoeken, als zij dat
liever had.
Zij hoorde in de trilling van zijn stem en zag aan de zenuwtrekkingen, die om zijn mond beefden, wat hij leed.
Hij zat daar voor haar, hulpeloos, slap, die anders zo sterk was.
Voor hij iets zei, moest hij slikken om de drang van opwellende tranen tegen te houden, en kon alleen na diep ophalen van de adem, met
horten en stoten enige woorden uit zijn keel krijgen.
Een innig mee-voelen ging uit haar hart naar die jonge mens, die
toch zo weinig van 't leven voor zichzelf vroeg, van wie zij was gaan
houden om zijn edele gevoelens, en die zoveel te lijden had om zijn
waarheidsliefde. En terwijl het haar snel door 't hoofd ging, dat hij
misschien uit haar huis gaan zou, met achterlating van een treurige
leegte in haar leven, om overgeleverd te worden aan de zegevierende
macht van zijn vijanden, bleef zij haar eigen ontroering geen meester meer en begon te schreien.
Toen kon hij zichzelf ook niet meer inhouden en liet zijn smart gaan
in kreunende snikken. Zijn borst schokte en zwoegde van de sterk
opwellende tranendrang, waartegen zijn worstelen eindelijk niet meer
bestand was.
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of hij dan zelf weg zou willen?
Hij knikte van neen, voelend, dat hij opnieuw zou beginnen te snikken,
als hij sprak. Hij kon niet zo gauw tot bedaring komen.
Wat had hij dan gedacht, waar zou hij naar toe gaan?
Hij wist het niet, begon hij met nog natranende stem. Zou wel eens
zien, eens vragen hier en daar.
Zij moest zich verbazen over zijn goed vertrouwen. Die man, die zoveel wist, zo'n doorzicht had in de toestanden en zelf meermalen had
gezegd op grond van feiten, dat lieden als zijn tegenstanders tot alles
in staat waren, zo gauw hun macht bedreigd werd door de waarheid,
die meende nu nog weer een ander kosthuis te vinden en scheen zelfs
niet te denken over de mogelijkheid, dat zij er niet voor zouden terugschrikken om van ieder middel gebruik te maken, dat de deuren voor
hem gesloten hield.
Zij beschikte niet over de kennis van hem, maar zag op 't ogenblik de
werkelijkheid beter dan hij. Het werd haar duidelijk, dat hij een te
hoog denkbeeld had van de mensen, en dat hem dit in de toekomst
nog heel wat leed en teleurstelling zou brengen. Zij had 't immers
zelf ondervonden, maar haar onafhankelijkheid had haar altijd geholpen om er zich overheen te zetten.
Dat zou ook nu gebeuren. Een beschermende gehechtheid aan hem
als van een moeder tot haar kind, dat in moeilijkheden verkeert, voelde zij in haar hart opleven met een kracht, die groot genoeg scheen
om haar in staat te stellen de wil van haar eerlijk karakter te volgen.
En dadelijk besliste zij, dat hij om harentwil niet hoefde te gaan,
zelfs, dat het haar verdriet zou aandoen, als hij het wilde.
Een kleur van blijdschap steeg naar zijn hoofd, vooral om de hartelijke toevoeging, die een zware last van hem afnam.

5
De eerstvolgende dagen zeurden langzaam voorbij.
Hij deed zijn werk in de klas, maar werd vaak overvallen door een
sombere lusteloosheid. Zijn gedenk dwaalde licht af en moest door
het opzoemend schoolgedruis weer teruggetrokken worden op zijn beroepstaak.
Na schooltijd liep hij uren te prakkezeren door de Peelheimse velden
en bossen over zijn leven in de toekomst. Soms richtten zijn schreden zich onder het mijmeren naar de hei, als vanzelf. Hij had altijd
een bijzondere voorliefde gehad voor wandelingen over de wijde heivlakte met haar stille kleuren van gelig-groen en bruin en roze en haar
eindeloze diepte tot in de verre, nevelige lucht, bij mooi weer, of met
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de vaalgrauwe tint onder zware grijze wolken, die kwamen opdrijven
aan de einder. Dan kon hij die uitgestrektheid instaren, tot hij zich
zelf zag als een nietigheid, in die ruimte verloren, en het hem een genot werd zich zo klein te kunnen voelen. Dat kwam dan over hem als
een schoonheidsontroering, verhoogde het bewustzijn van zijn mensheid en maakte hem gelukkig.
Als hij nu zijn blikken over de grote heivlakte liet gaan, voelde hij
dadelijk een opstuwing van troosteloze zwaarmoedigheid over zich
komen.
De hartelijke flinkheid van zijn kostjuffrouw was als een lieflcozing
voor hem geweest, waarvoor hij haar innig dankbaar was. Maar wat
nu? Moest hij doorgaan op de ingeslagen weg? Dat zou opnieuw onaangenaamheden voor haar brengen, want de door de tijd sterk geworden leugen liet zich niet zonder uiterste krachtsinspanning van
sterk verzet verdringen. En hij voelde wel, dat teruggaan voor hem
niet meer mogelijk was, zonder zelf vertrapt te worden door de vrijkomende tegenstanders, die het verloren terrein dan weer terug zouden nemen om het erger dan ooit onder hun macht te doen zuchten.
Dat zou een verraad zijn jegens de zaak, die hij verdedigde.
Arbeiders uit Peelheim hadden het nieuws meegebracht, dat het
'menneke' 's zondagsmorgens dood was gevonden in de geitenstal. Er
werd over gelachen, dat het roet nog dik op zijn gezicht zat. Drika
was er voor geschrikt, menende dat zij een spook zag, toen zij de geit
wou gaan melken.
'Wat zullen ze zijn bakkes hebben moeten schuren en schrobben!'
'Nou, anders was hij nog te lelijk geweest voor de duvel.'
'Wat zal hij nog roepen om jenever!'
'Hij zal gemakkelijk terugkomen, een liter halen.'
'Als hij maar preekt zullen ze hem in de hel ook gemakkelijk trakteren.'
De een overgrofde de ander in geestig-doende opmerkingen over dat
ongelukkige, drankzuchtige menneke, dat uit gierigheid de bedronken
arbeiders ging vermaken met zijn idioterig gepraat van dooreengehaspelde stukken uit een paar boeken van heel verschillende soort, en
zijn grimassen, waarvoor hij sterke drank mocht inzwelgen. Maar
geen van hen toonde enig gevoel van afkeer tegen de wijze, waarop
hij aan zijn eind was gebracht. Hun naturen schenen te ruw, te zeer
verlaagd, om het verfoeilijke van hun doen te kunnen inzien.
Hij begreep niet, hoe de mensen, zoals die kantoorheren in 't stationskoffiehuis te Lizaveen, langs dat alles konden voorbijgaan zonder dat
hun hele wezen in opstand kwam tegen zulke schreeuwende levensellende. Waaraan lag het, dat zij er zelfs niet door getroffen schenen
te worden en zich bezig konden houden met leeg gepraat, dat hen
amuseerde, en met de vraag, hoe zij weer eens lol zouden maken? Zij
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leken hem wel haast bevoorrechte wezens, die met geen andere moeilijkheden hadden te kampen dan ooit gebrek aan 'lol' op een vrije dag.
Waar haalden zij de kunst vandaan om hun leven zo in te richten?
Zij bekommerden zich niet zelfs om het grootste leed van de massa,
of vertelden er grappen over: het tragische drong niet tot hun gemoed
door. Hun geestigheden hadden wel iets van Justus-van-Maurik-vertellingen.
Hij kon met zich zelf nog niet tot klaarheid komen. Maar in een vaagheid van veel duisternis en enig, pas doorbrekend licht meende hij
toch te kunnen onderscheiden, dat hij te doen had met de nawerking
van de oude maatschappij, die nog overheerste.
Toen kreeg hij een brief, die ineens aan zijn weifelend over-en-weerdenken een einde maakte.
De redacteur van het tijdschrift voor gewestelijke historie, waarin
zijn artikel over volkstoestanden was geplaatst, schreef hem, dat hij
met genoegen zijn bijdrage had opgenomen. Het artikel getuigde van
veel moed en daarbij van een grondige kennis. Uit de historische bijzonderheden leidde hij af, dat De Visscher moest beschikken over
zeldzame werken, terwijl de wijze van inkleding leven gaf aan een anders uit de aard dorre stof. Het stuk had heel wat beweging gebracht.
De ene partij prees de schrijver hoog, de andere vloekte hem uit, het
beste bewijs, dat zijn schrijven iets betekende.
Overigens zou hij De Visscher ook wel niet duidelijk hoeven te maken, dat 't niet ontbrak aan mensen die over zijn optreden niet te
spreken waren. Hij zou dat zelf wel ondervonden hebben. Het was nu
eenmaal zo, dat een mooie leugen heel wat aangenamer klonk dan de
waarheid in de oren van hen, die in de openbaring van de werkelijkheid een aanklacht voelden tegen hun verwaarlozing van alles en nog
wat behalve hun eigen belangen.
Ongetwijfeld zouden er voor De Visscher sombere dagen aanbreken.
Dat was een niet te ontkomen lot voor iedereen, die door 't leven
scheen aangewezen om het verbeteringswerk in de maatschappij ter
hand te nemen. Het was ook nog slechts het begin van een overgangstijd, dat steeds in de geschiedenis de meeste botsingen had veroorzaakt. Wat eruit groeien zou? Ongetwijfeld iets goeds. Het zekerste
middel om zich veel teleurstellingen te besparen bleef: zijn troost
hoofdzakelijk te zoeken in eigen voldoening.
De redacteur hoopte, dat De Visscher voort zou gaan met publiceren en raadde hem aan ook bijdragen te sturen aan nieuwsbladen.
Zijn wijze van bewerking wees er op, dat de journalistiek wel iets
voor hem zou kunnen worden.
Die waarderende brief bracht De Visscher in een roes van vreugde.
345

Zolang hij dat tijdschrift kende, had hij met een gevoel van eerbied
aan die redacteur gedacht, die in al zijn geschriften zoveel blijk gaf
van een buitengewoon geschiedkundige kennis en een scherpe blik
om door de veelheid van omwikkelingen heen te kunnen dringen en
oorzaak en samenhang van historisch gebeuren op te sporen.
Met een bescheiden begeleidend schrijven had hij zijn bijdrage verzonden aan die veelwetende man, bangend de datum tegemoet ziend,
dat er weer een aflevering van 't tijdschrift zou verschijnen. Het
scheen hem overmoed toe te durven denken, dat zijn werk aangenomen kon worden. Daarom liet hij zijn telkens stil weer oplevende hoop
door zijn twijfel heen, die soms haast ontmoedigende zekerheid werd,
zich voorzichtig, voorbehoudend uitdrukken: als het stuk misschien
eens geplaatst werd.
En dan kon hij zich zelf wel eens een ogenblik een roes van geluk
fantaseren van weelde om zich daarna weer te ontnuchteren met de
gedachte, die hij werkelijkheid liet worden, dat zijn stuk wel zou terugkomen. Hij had immers geen gelegenheid tot dagelijkse omgang
met mensen, die wisten, hoe het moest.
En toen eerst de verrassing, dat zijn stuk geplaatst was. En nu die
prijzende brief!
Die redacteur had ook al veel te verduren gehad. Hij werd liberaal
genoemd, dat betekende de samenvatting van alle denkbare slechtheid.
Tegen zijn tijdschrift was aanhoudende verdachtmaking in de weer.
Dat ie zoveel ongunstigs uit het verleden van de streek ophaalde,
kwam alleen voort uit haat. Hij moest ook maar eens naar andere
plaatsen kijken, of het daar dan zoveel beter was geweest. En waarom
liet hij de doden niet rusten? Zelfs de achtenswaardigste standen, die
toch altijd zo heilig geleefd hadden, ontzag hij niet; hij verzamelde
schandalen om de heilzame eerbied voor hen uit het hart van het volk
te rukken. Al was er dan ook eens een enkele geweest, die toegegeven
had aan de zwakke menselijke natuur, dat moest maar met de mantel
der liefde bedekt blijven. Wie was het vergund alle omstandigheden
te kennen, die wellicht hadden samengewerkt tot de val? Hij ging nog
wel naar de kerk, maar dat deed ie alleen voor 't oog. Hij was de wolf
in een schaapsvel, zoekende naar prooi.
Uit het bestaan van zo'n tijdschrift konden slechts nadelige gevolgen
voortkomen. De mensen deden wijs door dat pamflet ongelezen in
het vuur te werpen.
De Visscher kende de machteloze haat tegen het tijdschrift, dat ondanks alle tegenwerking voortging de objectieve waarheid te zeggen.
Dat verhoogde nog zijn eerbied voor de redacteur.
Die opbeurende brief bracht hem zijn kracht en vastberadenheid terug.
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Rustig kon hij denken: 't Schijnt, dat ik in de wieg gelegd ben om
de strijd uit te vechten.
En die gedachte rijpte spoedig tot een besluit.

6
Enkele dagen later schreef hij een artikel over de Peel. 't Liefst was
hij begonnen met de Peelheimse veenexploitatie, maar hij wilde nog
eerst de directeur van 'De Nijverheid' horen.
TURFGRAVEN

Onlangs heeft een blad het werk aan de steenbakkerijen in Pruisen
de meest slafelijke arbeid genoemd, die er bestaat.
De schrijver wist zeker niet, dat in onze streken werkzaamheden verricht worden, die het slafelijke van de brikkenbakkersarbeid nog ver
overtreffen.
Ik bedoel de arbeid in de Peel, en vooral het turfgraven. De lui worden er niet met zweepslagen tot de arbeid gedwongen, en ook hoeven
zij geen blok aan 't been voort te slepen, maar het staat bij mij vast
dat de slaven in Afrika minder zware en minder langdurige arbeid te
verrichten hebben dan de turf gravers, tenminste, als deze wat van be tekenis verdienen willen.
Als onze landbouwers zo werkten als zij, dan hadden de meesten geen
knecht, misschien zelfs geen paard nodig.
De krant is er niet om u te komen vertellen, lezer, dat er te Peelheim, Veendorp, Haarst of elders een huis is afgebrand, waarvan de
oorzaak onbekend is, of dat er ergens een kalf met twee koppen, een
hond met vijf poten, een kat met drie en een half oor geboren is, maar
wel om het volk te ontwikkelen en om de zin voor waarheid en gerechtigheid op te wekken. Daarom stel ik mij voor in enige artikelen nader bekend te maken, wat de Peel is voor de arbeiders en wat
voor de gemeente Peelheim.
De arbeiders hebben gedroomd van een goudveld, toen de veenexploitatie werd ter hand genomen. Zijn die mooie verwachtingen vervuld?
Ik heb de schrijnende werkelijkheid leren kennen.
Er wordt geroepen over hoge lonen en gegoocheld met getallen.
Ziehier de waarheid:
Het werk van de turfgraver wordt berekend per stok. Een stok heeft
een inhoud van twee en een halve kubieke meter, en er gaan omstreeks 225 grauwe turven in. Welnu, voor het klaarmaken, uitgraven,
wegkruien en neerslaan van die hoeveelheid wordt twaalf cents betaald! Laten we dan maar eens uitrekenen, wat een arbeider doen moet
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om aan een weekloon van twaalf gulden te komen.
Dan moet hij honderd stok afleveren. Dat wil zeggen: graven, wegkruien en neerslaan tweeëntwintigduizend vijfhonderd natte turven.
Het instrument, dat hij gebruikt om turf te steken, weegt ongeveer 9
kilo. Een natte turf heeft zowat een gewicht van 6 kilo, zodat hij een
hoeveelheid van 135 duizend kilo verwerken moet, niet alleen vervoeren, enz., maar let er wel op, ook nog eerst uit de grond graven.
Per dag gerekend is het tweehonderdzeventig kruiwagenvrachten, ieder
van 85 kilo.
Hoeveel zijn er, die zoveel werk kunnen afleveren? Bijna geen. Om
een loon van twaalf gulden per week te kunnen verdienen brengen de
vaders hun kinderen mee, zo gauw die de leeftijd van een jaar of
twaalf bereikt hebben. Dan kunnen zij aan het graven blijven, terwijl
de kinderen de kruiwagen vrachten versjouwen.
't Is geen mensen-arbeid meer, 't is het zwoegen van afgebeulde dieren, dat de arbeiders enige jaren volhouden door hopen spek te eten,
om nog niet te spreken van de grote hoeveelheden sterke drank, die
er gebruikt worden in de Peel. Voor het onderhoud van het gezin
schiet er dan zoveel niet meer over.
De mannen zijn ver voor hun tijd versleten, en de kinderen komen
tot lichamelijke en zedelijke ondergang, al vóór zij de eigenlijke kinderjaren te boven zijn.
Nu heb ik hier nog alleen van het hoogste loon gesproken. Maar vele
werklui verdienen niet meer dan zes gulden per week, en ook daglonen van zestig cents zijn geen zeldzaamheid.
Hoe lang duren zo'n werkdagen?
Met de weg heen en terug zijn honderden mensen — en ook kinderen — voor zulke verdienst zestien uren in de weer. Een kortere werktijd dan twaalf uren per dag zal wel geen enkele hebben.
Ik kan hier het leven van de peelwerkers niet uitvoerig beschrijven,
maar het veen is waarlijk geen goudveld! 't Is een plaats van ellende
voor lichaam en geest.
De exploitatie van Peelheim in een volgend artikel.
De Visscher.
Hij stuurde het stuk aan Het Nieuws van Peelland, een weekblad,
dat in het nabijliggend stadje werd uitgegeven. Het was de enige
krant, die algemeen in de Peelheimse café's kwam. Het bevatte geregeld hoofdartikelen over: tevredenheid, gehoorzaamheid, zachtmoedigheid en dergelijke deugden, altijd aanheffende met dergelijke inleiding, dat onder alle deugden de bovengenoemde een eerste plaats innam. 'Immers, laten wij eens veronderstellen, dat die deugd niet beoefend werd.'
En steeds eindigende met de vermaning: 'Laten wij dan niet gelijk
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worden aan hen, die verleid door de slechte denkbeelden, welke overgewaaid zijn uit het liberale of socialistische kamp, deze deugd met
voeten treden.
Soms kwam er ook een artikel in voor, waarin een liberale regering
werd uitgescholden voor al wat lelijk was. 'Zo ooit het geloof vervolgd is, wij moeten helaas van de tegenwoordige bedorven tijd getuigen, dat de godsdienst allerwege bestreden wordt. Vrij geesten trachten met hun slechte boeken en kranten het goede zaad in de harten
der mensen te verstikken om na de bereiking van hun duivels doel
zich met een satanische brutaliteit over te geven aan de schandelijkste genotzucht.'
Maar geen mens las die artikelen. De boeren gingen in de herbergen
'horen' naar de publieke verkopingen.
In sommige huizen kwam de krant gedurende drie wintermaanden.
De oudste dochter, die wat meer van de kunst van lezen verstond,
zat dan 's avonds de berichten te spellen en vertelde die, gewoonlijk
nog heel verkeerd, over aan de huisgenoten, 's Zomers had men geen
tijd, en de twee, drie volgende winters deden dezelfde nummers ook
nog dienst. Waren de kranten eindelijk heel beduimeld, bevlekt en gescheurd, dan trok vader wel eens naar de stad om weer drie maanden de krant te krijgen.
Voor zo'n gewichtige bezigheid ging hij zelf naar de 'krantendrukker'. Men kon niemand vertrouwen, en men moest maar oppassen
dat men niet maar wat in de vingers gestopt kreeg. Voor zijn geld
wou men dan toch ook goeie waar hebben.
Met een strakovertrokken gezicht stapte hij het huis van de 'krantendrukker' binnen.
Of hij hier op de rechte plaats was voor de krant?
Jawel.
Dan zou hij maar eens een stoel nemen. Hij wou eens komen praten.
Als hij zat:
'Laat mij eerst eens stoppen.' Daarmee verzoekend hem de tabak aan
te bieden.
Hij haalde zijn pijp voor de dag, klopte ze leeg op de vloer en duwde
ze weer vol tabak, zolang 'stoppend', tot er dan toch niets meer bij
ging.
Met zwaar paffend trekken begon hij de rook uit te wolken en spuwde
eens om zich heen.
Dan begon hij weer, het doel van zijn komst verschuivend achter
een omhaal van woorden:
Ze kenden 'm toch zeker wel?
'Nee'.
Jawel, ze kenden 'm wél, want hij was óók 'n klant, 'n Jaar of drie
geleden was hij er ook nog eens geweest.
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'Nee, ik weet niet.'
Jawel, jawel. Hij kwam van Peelheim, ieder kind kende hem daar.
Dat kon wel zijn.
Ja, en hij had ook nog familie in de stad. Eigenlijk wel geen familie,
zo gesproken, maar toch meer als vreemd. Of eigenlijk meer als
vreemd wel niet, maar zo met kermis 'gingen' ze dan toch 'ondereen.'
Werkende mensen ook. Werken voor de kost moesten zij allemaal. De
centen groeiden u niet op de rug.
Nee, dat gebeurde maar zo niet.
Nee, dat gebeurde zeker maar zó niet. Het was nou wel goed weer,
maar dat kon iedere dag veranderen, en dan? Ja, hij wou eens komen
praten.
Dat was goed.
Of de krant nog niet afgeslagen was in prijs.
Nee, die bleef dezelfde.
O, ook niks er bij gekomen?
Nee, ook niet.
Ja, de oudste dochter bleef maar aan 't malen tegenwoordig, dat ze
niks meer te lezen had. Ze had 't anders drie winters met de kranten
gedaan, maar nou kon ze toch met de stukken geen weg meer. Ze
kon goed lezen, knap goed, 't was liefhebberij. En ze liet niet na,
vader moest nieuwe kranten laten komen. Nou, de stukken waren dan
ook altijd nog goed om er een boterham in te draaien. Hij had dan
gezegd, hij zou er maar eens op uitgaan. Al waren het dan ook geen
splinternieuwe meer, dat was niks. Als hij er een stuk of vier kon krijgen.
Hij kon de krant bestellen, dat ging per drie maanden.
O, per drie maanden! Ja maar, kijk, een paar deden de diensten al.
Nee, dat kon niet.
O, kon dat niet?
Nee, dat ging per drie maanden.
O, per drie maanden?
Ja.
Wat kostte dat dan?
Franco per post 65 cents.
Ja, maar hij wou de krant 's zondags wel halen na de laatste mis, in
de Zwaan, daar ging ie toch altijd 'n borrel drinken.
Dat moest hij zelf weten.
Kostte 't dan niks minder?
Nee, dat was 't zelfde.
Nou, dan maar voor drie maanden. En zou er dan goed voor gezorgd
worden?
Zeker.
Ja, dat geloofde hij toch ook wel, de vorige keer was hij ook goed
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bediend en dat was de beste recommandatie. Hij hoopte nog langer te
leven ook. Dus, er zou dan goed voor gezorgd worden?
Zeker, zeker.
'Vooruit, houdoe dan! Tot later.'
En met een slim-doende lachvertrekking om zijn mond, trots op de
goede afloop, en familiaar, alsof hij de 'krantendrukker' een kapitaal
bezorgd had, stapte hij heen.

7
Een paar dagen na de verzending van zijn stuk kreeg De Visscher
een kort bericht, dat de redactie van Het Nieuws van Peelland eerst
het artikel over Peelheim wenste te hebben, voordat zij een besluit
nam van al of niet plaatsing, ook van 'Turfgraven'.
Wie de redactie was, wist hij niet. Het stuk was ondertekend met een
onleesbare krabbel. De meeste bladen uit de omgeving waren echter
in handen van geestelijken.
Op een zondagmorgen ging hij weer naar Lizaveen in de hoop mlichtingen te krijgen.
Er was geen tijd meer geweest om de directeur van 'De Nijverheid'
te schrijven. Niet wetend, of hij gelegen zou komen, bezocht hij eerst
maar eens Verhoeven.
Misschien kreeg hij van hem wel wat te horen.
Verhoeven ontving hem weer met veel drukte. Hij wist zeker, dat de
directeur thuis was, wilde heel graag even gaan vragen, of een bezoek van De Visscher hem nu conveniëren zou.
Maar a propos, wat dacht De Visscher nu, zijn denkbeelden over de
arbeiders waren zeker wel heel veranderd na die zaterdag? Ja, het was
een schande geweest, nietwaar, en zo ging dat nu iedere zondag, en
op dezelfde manier brachten de 'Poepen' ook de zondagen door 'bij
Drika'. Daar had men nu de gevolgen van de hoge lonen. Hoe meer
dat volk verdiende, hoe erger het huishield. De pastoor had daags
daarna lelijk gedaan. Hij riep uit: 'Jullie bent allemaal smeerlappen en
smeerlapinnen!'
'Jawel, maar als de lonen laag zijn, drinken de werklui en de boeren
ook. Er is nog geen enkele markt of kermis afgeschaft hoeven te worden bij gebrek aan bezoekers.'
'Juist, juist, mijn waarde, precies, wat ik zeggen wil.'
'Nee, je noemde precies de hoge lonen als oorzaak. Het is ook nog
de vraag, of de lonen hier hoog zijn. Maar die 't meest verdienen, geven die zich ook 't meest aan uitspattingen over?'
'Dat moet u niet uit mijn woorden halen, amice. Zoiets zou ik niet
gaarne willen zeggen.'
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'Ik vraag het maar.'
'Men moet niet uit 't oog verliezen, dat ontwikkeling en beschaving
een groot verschil maken.'
'Nou, ontwikkeling en beschaving dan ook voor het volk. En goed
loon en minder zwaar werk.'
'Ta, ta, ta! Allemaal hersenschimmen, vriend, allemaal hersenschimmen! Het beginsel van maatschappelijke orde is onderscheid, is onderscheid.'
Verhoeven herhaalde met gewichtig-doening in stem en gezicht, terwijl een lichte gemelijkheid in zijn woorden optoonde. Toen:
'Ik leg me tegenwoordig nog al toe op sociologie. Zo las ik dezer dagen een studie van . . . van . . . hoe heet die kerel nu ook weer? Enfin,
ik zal 't u bij gelegenheid wel eens ter lezing geven. Waarlijk interessant hoor, waarlijk interessant. Als men in die zaakjes wat dieper
doordringt, dan gaat men er anders over denken. Hij werkt dat heel
aardig uit: de maatschappij is een produkt van een groot aantal factoren. Heel wiskundig . . . wiskunde, dat is de grondslag van zijn redenering. Ik heb ook altijd veel aan wiskunde gedaan.'
De Visscher zou dan maar eens gaan zien, of hij de directeur te spreken kon krijgen. Verhoeven ging mee om hem de weg te wijzen naar
het kantoor en drong er op aan, dat hij nog voor zijn vertrek naar
huis bij hem zou komen.
De directeur ontving hem heel vriendelijk. Hij had gehoord, dat De
Visscher zich bijzonder interesseerde voor de veen-exploitatie van de
gemeente Peelheim. Nu, die zaak was alle belangstelling waard. Een
knoeiboel van 't begin tot 't einde. De gemeente zou er wel bij varen,
als zij haar veen verkocht had. Daar diende wel eens de aandacht
op gevestigd te worden, dat er een eind werd gemaakt aan dat zakendoen zonder kennis, misschien door ingrijpen van hoger hand.
De Visscher voelde wel, dat 'De Nijverheid' nog altijd het veenterrein van Peelheim in haar bezit wenste te hebben.
Of hij wel wist, dat Van Ruwhorst uit Veendorp handelsagent was
geworden voor de gemeente?
Verrast keek De Visscher op. Nee, dat was hem nog niet bekend.
Nou, dat was toch zo, en hij was benieuwd, wie van de twee de
gladste zou zijn om zijn eigen zak te spekken. Van Ruwhorst of Jennesen, lachte de directeur. De een zou de ander bedriegen, maar Van
Ruwhorst had een kwaje tegen.
In ieder geval, 't was al een slimme zet geweest van Jennesen zo
iemand uit te kiezen. Die was voor alles te gebruiken, een eerlijk mens
niet.
De maatschappij had óók relaties met Peelheim, maar de gemeente
kwam haar verplichtingen niet na. Jennesen had altijd uitvluchten
bij de hand. En sinds Van Ruwhorst in 't buitenland reisde, wilde hij
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de gemeente heel van 't contract met 'De Nijverheid' losmaken, ofschoon zij genoeg turfstrooisel in voorraad had, dat nu tegen mindere prijs in het buitenland verkocht werd. Natuurlijk zou daar weer
voordeel aan zitten voor Jennesen en Van Ruwhorst, maar de maatschappij dacht er niet aan haar rechten te laten varen. Zij had natuurlijk schadevergoeding geëist. En ook gekregen.
De Visscher kon zijn blijdschap nauwelijks inhouden, toen de directeur hem een afschrift liet zien van het stuk, dat indertijd door de
secretaris was opgemaakt voor Gedeputeerde Staten, en van het verslag over de toestand der gemeente in het vorige jaar. En ijverig ging
hij aantekeningen zitten maken, waarbij de directeur hem hielp.
Toen hij wegging, beloofde hij te zullen zorgen voor toezending van
het blad, waarin het artikel zou geplaatst worden.
Bij Verhoeven ontmoette hij pastoor Van Appelen. Die geestelijke beviel hem bij nadere kermismaking nog beter, dan hij eerst al gedacht
had volgens de indrukken, door middel van Verhoeven opgedaan. Zijn
vlotte, ronduite manier van spreken, vrij van kleingeestig gefemel nam
hem dadelijk voor de pastoor in.
Van Appelen was niet jong meer. Zijn haren begonnen al van grijs
spierwit te worden. Maar zijn los beweeg en vrolijk gepraat stonden
naar een jonge levenslust.
Of De Visscher ook fietste?
'Nee, dat kan 'k niet.'
Jonges nee, dan was hij ook geen mens van de nieuwe tijd. Hij deed
het wel, dat hoorde bij de vooruitgang. En dat van iemand te horen,
die stukken schreef van zo vooruitstrevende richting.
'Zó zullen toch niet veel pastoors erover denken.'
Ja, deed hij met een afwerend handgebaar, heel goeie mensen, maar
wel wat erg vasthoudend aan de oude tijd. Hij kreeg ook heel wat
van hen te horen over zijn liefhebberijen als fietsen, jagen en vogels
vangen, maar dan stuurde hij maar eens een vette haas om de kritiek
te ontwapenen, lachte hij. Laatst had hij nog een mooie gehad. Een
oude collega, een pastoor van een kleine parochie, 'n uur of drie van
't spoor gelegen, kwam hem een bezoek brengen. Hij ging hem aan
het station afhalen. Toen de trein stilhield, stond de goeie man al voor
het portier met een angstig gezicht, of hij er wel weer uit zou komen,
te kloppen en te ranmielen. Hij maakte de deur open en zei: 'Ik zal je
eens helpen, pastoor. Je ziet niet alle dagen een trein.'
Maar dat mopperen, dat was kostelijk geweest. 'Ja, altijd voor de gek
houden. Men zou zeggen, ge zoudt toch wel eens wijzer worden.
Of ik nooit 'nen trein gezien hebl Wat moeten de mensen denken?'
Hij had gezegd: 'Wees maar gerust, de mensen denken niet.'
'Nee dat is jammer genoeg waar,' stemde De Visscher gretig toe.
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' 'n Mens, die begint te denken, wordt gevaarlijk, hebt u laatst immers gezegd?'
Verhoeven trok een oneerlijk lachje om zijn mond.
De Visscher keek hem aan, en bleef zwijgen. Maar de pastoor antwoordde :
'Dat kan ook. 't Hangt er maar van af voor wie.'
'Voor hem zelf misschien,' deed Verhoeven vroom.
'Als we te doen hadden met een denkend volk in onze streken, dan
zouden er een hoop misbruiken en verkeerde toestanden nooit gekomen zijn of niet meer bestaan.'
De Visscher werd dadelijk ernstig, nu het gesprek deze kant uitging,
en uitte met vuur, wat zijn denken dagelijks vervulde.
De pastoor viel hem bij en voltooide nog:
'Wie de mensen wil leren, kan hen nooit te dom veronderstellen.'
Toen begon hij over zijn preken. De middagklok werd geluid, maar
heel in beslag genomen door zijn onderwerp, lette hij er niet op en
ging door.
Verhoeven vermaande:
'Zullen we niet eerst een kruisje maken, heren?'
Toen De Visscher vertrok, liet Verhoeven hem uit.
'Een aardige man, de pastoor, nietwaar? Wel wat vrij, w a t . . . hoe
zal 'k het noemen . . . in zijn opvattingen.'
De Visscher vond hem zeer sympathiek.
'Zeker, zeker, is hij ook! We zijn goede vrienden, heel amicaal onder
elkaar. En wat zei de directeur wel?'
'O, we hebben een heel interessant gesprek gehad,' sneed De Visscher
verder uitvorsen af. Een onbehaaglijk gevoel, dat Verhoeven niet te
vertrouwen was, kwam over hem, en gehaast nam hij afscheid. Ook
een, die katholieker wil zijn dan de paus, flitste het nog door zijn kop
onder het groeten.
Die eigen avond, vol van het gehoorde bij de directeur te Lizaveen,
en gedreven door de drang tot publiceren, schreef hij zijn tweede
stuk.
DE VEEN-EXPLOITATIE VAN PEELHEIM

Toen enige jaren geleden een paar maatschappijen in onderhandeling
waren getreden met ons gemeentebestuur om de Peel te kopen, moest
en zou de gemeente zelf vervenen, fabrikant en handelaar spelen. Daar
waren toch zoveel voordelen aan verbonden! De ingezetenen zouden
er God weet hoeveel méér mee gebaat zijn dan met verkoop, de gemeentekas zou binnen enkele jaren gevuld liggen met miljoenen. De
eigen exploitatie was de poort van het miljoenenparadijs, en de ver354

koop kon niet anders dan leed en schade veroorzaken.
Jawel, maar 't is anders uitgekomen. Voor de arbeiders is de werkelijkheid zo, dat zij minder slecht af waren bij de boer. De lonen, die ik in
mijn vorig stuk heb genoemd, zijn voor de werklui van de gemeente
nog onbereikbaar hoog. Bovendien zijn zij overgeleverd aan de willekeur van een persoon, die er gedwongen herberg- en winkelnering op
na houdt. Alles bijeen genomen, de traktementenfabriek, de handel en
deze winkel- en café-zaak, is de Peel voor hem een miljoenenparadijs.
Voor hem en de vriendjes, en voor niemand anders.
De ingezetenen ondervinden dagelijks, hoezeer de welvaart van de bevolking achteruit gaat. Nog enkele jaren zo, en er is veel meer schuld
dan bezit in onze gemeente. Alle eigendommen van neringdoenden
worden zwaar belast, omdat zij geen noemenswaardige inkomsten meer
hebben.
En de gemeentekas?
In het verslag van de toestand der gemeente over het vorige jaar,
dat in april j.l. door de burgemeester is uitgebracht aan Gedeputeerde
Staten, wordt onder Hoofdstuk V sub a opgegeven, dat de veenexploitatie van Peelheim heeft opgebracht ƒ 124193,87, terwijl de kosten
bedroegen ƒ 105496,92. Het verschil tussen deze cijfers is ƒ 18696,95.
Een gemeente-boekhouding is misschien voor de oningewijde wel een
onoplosbaar getallenraadsel. Anders zou ik zeggen, dat even genoemd
verschil het winstcijfer moet betekenen.
Welnu, is mijn opvatting onjuist, dan hoop ik, dat dit artikel aanleiding geeft tot nader uiteenzetten van de bedoeling dier cijfers.
Maar als werkelijk die som van ƒ 18696,95 de winst van onze veenexploitatie moet voorstellen gedurende het vorige jaar, dan eist het belang van Peelheims ingezetenen, waartoe ik zelf ook behoor, kritiek
op zo'n bedriegelijk cijfergegoochel.
Die winstrekening raakt kant noch wal.
Het vorige jaar leverde de gemeente Peelheim aan de Conventie van
turfstrooiselfabrikanten achthonderd wagons turfstrooisel (Iet hierop) !, tegen de prijs van ƒ 70 per wagon, en ontving daarvoor zonder
enige korting ƒ 56000.
De kosten hiervan, met inbegrip van de waarde van het veen, werklonen, enz. kunnen — ruim gerekend — nooit hoger zijn geweest dan
ƒ 50 per wagon, zodat op deze leverantie reeds een winst gemaakt is
van ƒ 16000. En dan voeg ik er dadelijk bij, dat de kosten te hoog
gerekend zijn ten opzichte van de arbeidslonen!
Dan moet er dus nog overblijven een winst van ƒ 2696,95 op de grote
veenderij van zwarte turf.
Om deze winst te verkrijgen zijn ruim 2500 dagwerken turf gegraven, waarvoor minstens 15 hectaren veen nodig zijn geweest.
Is het dan mogelijk zo'n winstcijfer anders dan belachelijk te noemen?
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En bovendien, wat i2 indertijd aan de Deputatie ge2chreven met ondertekening van burgemeester Van de Splinter en secretaris Jenne2en?
Dit: elke hectare van de Peelheimse veengronden zou voor minstens
ƒ lo.ooo zwarte turf opleveren, waarvan de onkosten in totaal niet
meer dan ƒ 2500 konden bedragen. Dus een zuivere winst van ƒ 7500
per hectare.
Als het niet waar is, moet de heer Jennesen het maar zeggen!
De win2t volgen2 het ver2lag bedraagt om2treek2 honderdentachtig
gulden per hectare!
Alle waarborgen van juistheid ontbreken daarbij ook nog in het verslag, 't Schijnt wel met buitengewone handigheid ineengezet, alsof
er een 'kunstenaar' aan 't werk is geweest.
Geen sprake van gedetailleerde posten. Geen rente van kapitalen, geen
afschrijving op machines en gebouwen, geen waarde van grond2tof,
enz. Zodat niemand de eind2ommen kan controleren!
Hoe kan de Deputatie haar goedkeuring aan zulk bedrijf hechten?
Nog iet2: ZoaU boven reed2 gezegd i2, levert de gemeente aan de turfstrooiselfabrikanten, haar concurrenten, die toch ook weer verhandelen moeten. Daaruit blijkt, dat zij niet de prijzen kan maken, die er
te maken zijn.
Heel natuurlijk, dat handelt maar zonder zakenkenni2. Het gaat toch
maar met het eigendom van de gemeente!
Bovendien, die 800 wagon2 van het vorige jaar hadden er 1500 moeten zijn volgen2 het contract. Waarom zijn de overige 700 niet geleverd? Aan voorraad ontbrak het toch niet?
En waar i2 de schadevergoeding aan de Conventie geboekt?
Dat contract loopt ook nog over dit jaar en ook nu komt de gemeente
haar verplichtingen niet na. Wat weer uitlopen zal op schadevergoeding. Geen nood, Peelheim heeft de duiten, opdokken maar.
Naar ik verneem, i2 de heer Van Ruwhorst uit Veendorp aangesteld
tot handekagent, en 2edert wordt aan het buitenland verkocht. Niemand van de raad2leden kent een vreemde taal; er zijn er bij, die geen
zin achtereen kunnen lezen, de mee2ten verstaan alleen maar Peelheims
over dagelijkse dingen van de stal, de akker en burentwi2ten. Wie
moet nu over de contracten, enz. oordelen? Overigen2, geen van de
raad2leden weet iet2 van handel en indu2trie.
Dit is zeker: het Peelheimse bestuur moest geen uur wachten met de
hele veen-exploitatie aan kant te gooien. Het i2 niet berekend voor het
drijven van zulke ondernemingen, en dat kan ook niet. De eigen veenderij i2 nu reeds een bron van veel ellende en in de toekomst moet dat
noodzakelijk nog veel erger worden.
Peelheim aU gemeente i2 nu nog rijk, maar zal het niet blijven, terwijl de bevolking verarmt. Dat er ondanks dit alles heftige voorstan-
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ders van eigen exploitatie zijn in onze gemeente, 't is te begrijpen.
Voor hen is de Peel een melkkoe, en zolang het beestje goed geeft,
willen zij het houden.
De Visscher.

8
De hele week hoorde De Visscher niets over zijn stukken.
Wel meende hij te merken, dat de houding van de dorpsmachten
dag-aan-dag vijandiger werd. De partij van Jennesen en de Peelheimse geestelijken gingen hem met woedende blikken voorbij.
Het geniepig lasterend gepraat stak al vinniger op. Die De Visscher
moest toch wel een doorslecht mens zijn, die om God noch gebod
gaf. Wie wist het, misschien werd hij wel door de vrijmetselaars betaald, met duivelsgeld, om het volk van Peelheim heel te bederven.
Hij dreef de spot met dingen, die voor de brave, godsdienstige mensen
van de dorpen heilig waren, om hun de eenvoud des harten te ontnemen. Want hij had immers in een van zijn verfoeilijke stukken over
een preek geschreven, en wat durfde hij al niet te zeggen? Dat Onze
Lieve Vrouw een nieuwe neus had gekregen, en dat het been van St.
Joris was opgemaakt. Ja, zulke taal sloeg hij uit. Was het niet verschrikkelijk? En altijd maar de mensen ontevreden maken en hen ophitsen tegen het gezag, want de secretaris kon hij nóóit met rust laten.
En als iedereen het maar eens wist allemaal, wat hij nog zou willen
schrijven! Maar daar zou wel een stokje voor gestoken worden.
Met verbazing hoorde De Visscher, hoe dat verdachtmaken om hem
heen webde zonder ophouden, altijd trachtende hem enger in te sluiten en hem aan te draven tot een zich blootgevende beweging. Hij
voelde het wel, hoe zijn belagers hem prikkelden iets te doen of te
zeggen, waarop zij vat konden hebben. Maar hoe feller zij hem bestookten, hoe voorzichtiger hij werd. Soms werd het hem een genoegen door zijn terughoudendheid, zijn ironisch roemen van Jennesens
doorzicht en opofferingszucht en van het geluk en de tevredenheid
der landbevolking hun machteloos knarsende woede nog aan te zwepen.
Als er weer een vechtpartij met een zware mishandeling of een moord
was geweest, dan deed hij na:
'Ja, maar zó zijn toch niet alle mensen in die plaats? Als er nou drie
zijn, die gevochten hebben, dan zijn er toch ook nog een paar duizend, die die dag geen moord hebben gedaan, is 't wel? Nee, daar moet
men nu niet zo over roepen. En in Rusland is ook niet alles rozengeur
en maneschijn. Het op schandalen beluste publiek maakt ook dadelijk herrie over alles.'
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Ja, 2potten en tergen, daar wa2 hij van ineengehangen, die 2chimper,
dat wi2t men wel. Nik2 ontzag hij, maar het zou hem er ook nog wel
een2 naar vergaan.
Toen het hem oververteld werd, wat er gezegd wa2 van die preek en
de heiligen, 2choot een lach uit zijn bor2t op. Hij had in een van
zijn hi2tori2che 2chet2en een oude preek gecopieerd, die door het
eigenaardige van verouderde woorden en voor de latere tijd ruwe
manier van uitdrukken wel een2 de vrolijkheid opwekte van de gewone lezer. En eveneen2 had hij een oude rekening, die hij in een
archief had gevonden, letterlijk overge2chreven. 't Wa2 een ver2lag
van inkom2ten en uitgaven door een kerkbe2tuur uit een vorige eeuw
uitgebracht, dat woordelijk de po2ten kortheid2halve zo om2chreef.
Die nauwgezetheid in zijn hi2tori2che 2tudie moe2t nu dienen om
hem aan de gapende menigte voor te 2tellen ak iemand, die de god2dien2t be2potte.
Hij 2chreef die genieperig-doorwerkende aanvallen nog toe aan de
kwaadheid, waarmee zijn 2tudie over volk2toe2tanden wa2 ontvangen.
Toch voelde hij ook iet2 vreemd2 in het gepraat. AI2 het kon, dacht
hij, zou ik zeggen, dat iemand uit Peelheim weet, wat ik aan Het
Nieuws van Peelland ge2tuurd heb. Maar hij had met niemand over
de inhoud van zijn 2tukken ge2proken.
Het eer2tvolgende nummer van het blad bracht hem opheldering. Het
bevatte een lange corre2pondentie als hoofdartikel: Aan De Visscher
te Peelheim.
Met klimmende verontwaardiging had de redactie de beide 2tukken,
zij mocht wel zeggen 2chand2tukken, gelezen. Nee, ronduit de waarheid gezegd, het wa2 haar niet mogelijk gewee2t ze ten voeten uit te
lezen, zozeer hadden ze haar ergemi2 opgewekt. Dacht De Vi22cher
een ogenblik, dat zulk niet2waardig ge2chrijf in haar blad geplaatst
zou worden? Die veronder2telling al achtte zij beledigend voor de goede naam van Het Nieuws van Peelland, die zij steed2 getracht had
hoog te houden en die zij niet wen2te door het 2lijk ge2leurd te zien
door opname van zulke gemene in2inuerende 2tukken. Die waren dan
ook onverbiddelijk naar de 2nippermand verwezen.
Had de redactie niet gevree&d haar geachte, weldenkende lezer; aan2toot te geven, dan zou zij tot plaat2ing zijn overgegaan, i e om eens
te laten zien, tot welke 2chandelijke lasiter iemand zijn toevlucht
neemt, die verblind i2 door haat tegen het goede. Dan kon het publiek
oordelen, aan wat voor per2onen het openbaar onderwij2 opdroeg de
jeugd te vormen tot deugdzame men2en. Bittere ironie!
ze omdat de 2chrijver er ongetwijfeld door in aanraking zou komen
met de 2trafrechter, en dat wa2 wellicht nog een goede le2 voor hem,
aU de 2tem van zijn geweten geen invloed meer had op zijn daden.
Een onderzoek ter plaatse had de redactie geleerd, dat vooral het ar358

tikel over Peelheim een lasterstuk was van de laagste soort, en het
gehalte van het andere was niet veel beter. Er werd met modder gegooid naar hoogstaande mensen, van 't begin tot het eind het gezag
aangerand. Het scheen wel, alsof de schrijver niets anders bedoelde
dan evenals de socialisten de maatschappij omver te werpen. En daarvoor durfde hij haar medewerking te vragen?
Zij wilde zeker ook verbeteringen van toestanden, die niet waren, zoals zij wenste, maar niet langs deze weg. Waar mensen waren, daar
waren ook menselijke gebreken, die bestreden dienden te worden met
de middelen van de heilige godsdienst in plaats van met geschrijf dat
slechts ontevredenheid en oproer zou veroorzaken.
Een gemoedelijk woordje nog aan de schrijver. De redactie had tot
nog toe gezwegen over zijn artikel in een alles behalve gunstig bekend
staand tijdschrift, nu, eerlijk gezegd, omdat het haar te min was. Hij
trachtte daarin een smet te werpen op deze streek, die haars inziens
zulks geheel niet verdiende, want er groeide en bloeide toch zoveel
goeds. Dacht de schrijver er dan niet aan, dat hij op die manier alle
vertrouwen moest verliezen als onderwijzer?
Een onderwijzer vooral moest zo voorzichtig zijn en zich ook wel
wachten voor kritiek op boven hem gestelde personen, zoals toch de
gemeenteraad en de secretaris inderdaad waren, om van anderen nog
niet eens te spreken, die waarlijk té hoog stonden om hen in dit verband te noemen.
Er werd wel eens luide geschetterd over schoolverzuim en over de oprichting van bijzondere scholen. Maar als die schetteraars slechts
wilden, dan zouden zij moeten erkennen, dat een en ander zijn oorzaken had. Was het hun onmogelijk te begrijpen, dat welgezinde
ouders hun kinderen liever thuis hielden dan hen toe te vertrouwen
aan onderwijzers wier denkbeelden zij terecht verfoeiden? En als de
autoriteiten zulke personen niet wilden of konden verwijderen uit de
scholen, was het dan wonder, dat de drang van het volk naar bijzondere scholen steeds sterker werd?
Het zou de redactie verwonderen, als het anders ware!
Zij wilde eindigen met een goede raad aan de schrijver, namelijk dat
hij zich eerst nog wat zou gaan toeleggen op de studie van de schone
Nederlandse taal. Waarlijk, zijn stijl leek op niets!
Jennesen en zijn aanhangers liepen met Het Nieuws van Peelland de
deuren af.
Als De Visscher hen voorbijkwam, hoorde hij hun half onderdrukt
spotgelach hem nagrinniken. Hun gezichten grijnsden van genoegen
over geheel of ten dele bevredigde wraakzucht, die juichte, dat die
kerel nou ook eens goed op z'n kop gekregen had. Daar kon hij het
voorlopig mee doen!
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Enige zware dagen tobde hij door, overgegeven aan zijn 2omberheid,
terwijl zijn men2elijk gevoel hem dreef zijn tegen2tander die lage aanval betaald te zetten, en hij vergeef2 zijn vermoeide gee2t voortging te
pijnigen om het meest doeltreffende middel daarvoor te vinden.
Hij was voorbereid op een aangehit2t vijandige houding van de bevolking en op moeilijkheden. Maar de mensen bleven vriendelijk tegen hem als altijd. En tot zijn grote vreugde hoorde hij zelfs, dat
een enkele, meer durvende, gewone werkman een invloedrijk persoon
had afgescheept: als meester De Visscher dan een liberaal of een socialist was, dan was het te wensen, dat alle mensen van Peelheim zó
waren, vooral de bazen, want dan waren er géén kwaje. De meester zei
de waarheid en was altijd even gedienstig. Hij wist van krantenschrijven niks en dat kon hem ook niks schelen, maar dat de ene baas en
de andere twee handen waren op één buik, dat ondervond hij en dat
ondervonden alle werklui van Peelheim.
Het gewone volk zette tegen die plotseling zo fel begonnen opstokerij
een strakke, terughoudende bedaardheid. De meesten zwegen in 't pubhek, maar lieten toch hun eigen gedachten werken, die zij in hun
wrokkende gesprekken onder elkander wel uitten. Zij wezen met een
onverschilligdoende houding en hun blikken van onwil af, wat zij
voelden, dat van hen verlangd werd: het De Visscher lastig maken.
Zij hadden reeds te veel ondergaan door de dwang van het secretariske om op diens hand te zijn, en oordeelden: wat De Visscher gezegd
had, wisten zij niet, daarvoor waren zij niet genoeg geleerd, maar het
zou 'hendig' niks meer als de waarheid zijn, het kon niet erg genoeg
gemaakt worden.
Het verraste De Visscher aangenaam, meer gezond verstand onder
de Peelheimse bevolking van arbeiders en neringdoenden in 't dorp
aan te treffen dan hij ooit gedacht had. Door het stokend drijven
van zijn tegenstanders kwam hij thans meer met hen in aanraking
en hoorde hun uitingen van ontevredenheid tegen Jennesen en diens
aanhang, die bewezen, dat zij toch over de veen-exploitatie dachten.
De tijd was niet voorbijgegaan zonder uitwerking ook op hen. In
't publiek durfden zij echter niet voor hun gevoelen uitkomen, door
gebrek aan ontwikkeling en door vrees voor de niets ontziende machten. Dat werd nog erger, toen de werkman, die openlijk zijn partij had
getrokken, 'gedaan kreeg, omdat ie niet sterk genoeg meer was voor
veenarbeid.' De andere arbeiders verdroegen het in berusting van onmacht, maar in hun zwijgende mokking trilde toch hun ontwakend
gevoel van haat tegen ongerechtigheid en tegen die geweldmiddelen
van de willekeur op. De Visscher begreep, dat zij, die meenden allen
nog te overheersen en in eigenwaan voortgingen op de oude manier
macht uit te oefenen, zich deerlijk vergisten. En het werd hem ook
duidelijk, dat zij blind bleven voor de dieperliggende werkelijkheid,
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omdat zij nog altijd hun gewone manier van doen volgden: oordelen
naar 't uiterlijke. In de oude maat2chappij wa2 dat voldoende gewee2t,
maar een andere geest drong dóór ondank2 hun pogen tot tegenhouden, en dat zij daarmee geen rekening hielden, zou ten 2lotte
hun ondergang worden. Het ging hun aU ouder2, die zich inpraten,
dat hun opge2choten kinderen zoet naar bed gaan, omdat zij nog geloven, dat Sinterklaa2 uit Spanje komt met ge2chenken, terwijl die
helderdoorziend zich 2lecht2 zo houden, omdat vader en moeder hun
vree2 voor de Heilige wen2en al2 een gemakkelijk macht2middel. Of
al2 ouder2, die in tegenwoordigheid van hun oudere kinderen over zekere zaken 2preken, maar in bedekte termen, de 2trakke gezichten in
2chijnbare bezigheid met andere dingen onnozel be2chouwend ah
blijken van toch niet2 te begrijpen. Die ouder2 2chieten op in boo2heid, al2 het tegendeel hun onverwacht2 al2 een 2lag op het lijf valt,
varen uit in 2trengheid, die niet2 meer baat, en willen in hun kortzichtig verlangen tot 'baa2 blijven', hun afwijzen van alle pogingen
tot redeneren en hun gemakzuchtige zelfgenoegzaamheid niet inzien,
dat de groot2te 2chuld hen zelf treft.
De uitdrukkingen, die De Vis2cher hoorde tegen Jenne2en en zijn partij, waartoe de gee2telijken en de meeste notabelen van het dorp behoorden, vormden de scherpste tegenstelling met de houding van onderworpenheid, die het volk aaimam uit zwakke vrees of uit zucht tot
behagen.
'Die? Ja, voor hun eigen zak zijn die goed. Afzetters allemaal. Zij alles en de anderen nik2! AI2 zij maar de baa2 kunnen blijven. Allemaal
één pot nat!'
In hun onwetendheid dreef hun door ondervinding opgewekt ergdenken dóór, ook daar eigenbelang vermoedend, waar het niet heer2te.
Vaak trachtte De Vi22cher hen te brengen tot jui2t oordelen na onderzoek, maar niet altijd kon hij daarin 2lagen. Lachend 2tribbelden
zij tegen:
'Ja, ja, gij weet het mooi te zeggen . . . mooi! Maar ik weet het mijne!'
In stilte groeide de zin voor de waarheid, wel uiterst langzaam, maar
gestaag voort, en verinnigde de haat tegen machtsmisbruik. Ieder geweldmiddel, dat slachtoffers maakte, dreef de bewustzijnsontwikkeling aan met een schok, al was daarvan uiterlijk niets te merken,
zelfs al scheen de onderworpenheid zich nog dieper te buigen dan te
voren en de verdeeldheid van onderling afbreken en tegenwerken de
zwakheid te vergroten.
De Visscher ondervond een nog verborgen werkende kracht, die hem
een steun zou zijn in de 2trijd tegen Jenne2en. Die arbeider2 en neringdoenden zouden voorlopig, en mi22chien jaren nog, niet de moed
hebben om hem openlijk bij te staan in zijn pogen, maar hij wist hen
op zijn hand. Dat versterkte zijn willen, omdat hun denken tenminste
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va2t enig2zin2 in de oorzaak van de verkeerde toe2tand kon doordringen. En wat er tegen hem ondernomen werd, zij zouden het niet kunnen afkeren, maar toch ook zijn vijanden niet helpen om hem te vertrappen.
De mee2te boeren bleven nog onver2chillig. AI2 nu en dan maar iet2
aan een weg lang2 hun akker2 verbeterd werd, waren zij tevreden en
prezen bereidwillig het 2ecretari2ke, die toch wel wat voor hen over
had. De meerderheid van de raad2leden waren ook boeren, die met
hun familie een sterke aanhang van Jenne2en 2amen2telden bij verkiezingen. En de secretaris bezat nog een middel om hen in bedwang te
houden. Hij en zijn vrienden hadden hypotheken op verscheidene
boerderijen, waardoor de mensen geheel van hem afhingen en blindeling2 zijn wil gehoorzaamden, aU er ge2temd moest worden.
Maar in onderwijszaken 2telden zij veel te weinig belang om zich
zelf2 ook maar een ogenblik om de 2chool te bekommeren. Voor ze
de Communie gedaan hadden, konden hun kinderen licht naar de
2chool gaan, want anders liepen ze thuis toch maar onder de voeten.
Men had er maar last van en in de school waren ze goed bewaard.
Beter dan thuis, want zij hadden geen tijd om naar hen te kijken. Dat
was maar de hele dag vechten en krijten. En het vee moest evengoed
op tijd z'n dingen hebben.
Van meester De Vi22cher hadden hun kinderen nik2 slechts geleerd,
nee, hij was goed voor de kinderen, ze hielden allemaal veel van hem.
En hij was een vriendelijke meester ook, die altijd goeien-dag zei en
nog eens graag een praatje maakte, en er waren er wel aan de 2chooI,
die de kop niet open zouden doen, al vielen ze over iemand heen. Zij
hadden graag met De Visscher te doen en zo wijd als zij 't wij2 waren,
was die meester een flinke mens. En voor de rest bemoeiden zij er
zich niet mee.
't Pijnlijkst smartte De Visscher de tegenwerking van enige collega's
in de gemeente Peelheim en de naaste omgeving. De een liet zonder
enig verzet en tegen zijn beter weten in de verdachtmakingen toe, de
ander 2temde met een vak bedoelend 2chouderophalen en een li2tig
glimlachen, dat nog wel méér weten voorwendde, daarmee in en er
waren er ook, die zich op hém gooiden als de zwakste en hem met een
grimmige lust stompten om zich bij de 2terk2ten wat aangenaam te
kunnen maken.
Ja, 't wa2 ook zo. De Vi22cher brak door zijn optreden zelf de openbare 2chool af. Wat zou men ervan zeggen, als de geestelijken van Peelheim nu een bijzondere school gingen oprichten? 't Gebeurde wel
op meer plaatsen, en ak de kerken overal rijk waren, zou 't nog wel
erger worden, 't Wa2 nu eenmaal zo, een onderwijzer moe2t maar zoete broodje2 bakken en meehuilen met de wolven in 't bo2. Want de
gee2telijken hadden op de dorpen alle2 te zeggen, zij benoemden de
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openbare onderwijzers en niemand anders. Wie hen meehad, kon zijn
wat ie wou, hij kreeg de beste betrekkingen, en wie hen tegen had,
moest de moeite van soUiciieren maar sparen, al was hij de degelijkste en meest ontwikkelde van allen.
Dat De Visscher ook zo dom gedaan had! Hij ging zijn hele carrière vertrappen, ja men zou haast zeggen, met moedwil. Wat ging hém
eigenlijk ook de toestand van Peelheim aan! Of de secretaris zó deed
of anders, daar zou hij toch ook niet veel van opstrijken. Dat ie eens
wat schreef over de slechte salarissen van de onderwijzers, nou, dat
was wel nodig. Maar met die andere zaken begaf ie zich op glad ijs.
En eigenlijk gezegd. Het Nieuws van Peelland had wel gelijk ook, een
stilist was hij niet. Nee, hij schreef er maar wat neer, zonder inleiding
en slot. En zijn kennis, ja hij liefhebberde zowat in oude histories van
de streek, maar een degelijke studie, voor een bijakte, waagde hij
zich toch maar niet.
Toen hij onderwijzer werd, dacht iedereen, dat hij een goede toekomst tegemoet zou gaan, want hij had de naam veruit de beste student te zijn van de hele school. Maar sinds hij toegetreden was tot
de Bond van Nederlandse Onderwijzers was het al mis met hem. Die
rooie bond maakte zich zelf immers belachelijk door altijd te vergeten, dat er op gepaste wijze gewerkt moet worden voor lotsverbetering.
Hij zette maar kwaad bloed door zijn voortvarendheid, en autoriteiten
moesten het maar altijd ontgelden. Een salaris van twaalf honderd
gulden te vragen voor een gewoon onderwijzer, waar leek 't ook op!
En dan zo'n extravagant idee: 't hoofd uit de school! Op ieder schip
stond toch maar één grote mast.
Zij konden het De Visscher maar niet vergeven, dat hij eens op een
vergadering de Bond gepropageerd had en hun voor de voeten had
gegooid, dat zij wel klaagden over hun lage jaarwedden, maar niets
deden ter verbetering, zoete jongens wilden blijven en later de vruchten plukken van anders werk. De wetenschap had dat ouderwetse
spreekwoord al lang tot een leugen gemaakt.
't Venijnigst trad onderwijzer Nollen van 't Peelheims gehucht Heikant tegen hem op.
Ongeveer een jaar geleden was die benoemd uit een groot aantal sollicitanten.
In een tijd van onderwijzersnood had de Peelheimse raad het salaris
voor twee gehuchten op honderd gulden boven 't minimum gesteld,
en dat was zo gebleven. Jennesen kon erop wijzen om de goede zorgen van het gemeentebestuur aan te tonen. Nu er onderwijzers in
overvloed waren, meldden zich bij iedere vacature op die gehuchten
een menigte sollicitanten aan, hoofdacte-bezitters en mensen met veel
dienstjaren, die allen gelokt werden door de honderd gulden boven 't
wettelijk minimum. De andere onderwijzers hadden herhaaldelijk ge363

vraagd hun 2alari2 ook met hetzelfde bedrag te verhogen, maar telken2
ontvingen zij het antwoord, dat de raad hun verzoek van de hand had
gewezen, zonder meer. Jenne2en gaf hun wel te ver2taan in een per20onlijk onderhoud, dat hij hun die honderd gulden wel gunde, maar
één van hun collega'2 wa2 nog te duur aan de gemeente voor nik2,
en een uitzondering maken ging niet.
Daarover mopperden zij dan, kwaad dat zij allen 2chade moe2ten lijden ter wille van één. Die De Vi22cher wa2 de 2chuld van alle2.
De pa2toor van Heikant had een aanbevelende brief voor Nollen gekregen van een hem bekend kapelaan.
Zeer Eerw. Heer Pastoor!
Onderwijzer Nollen, 2olliciterend voor Heikant, vraagt mij om een
brief van aanbeveling, waaraan ik graag voldoe; te meer omdat mijn
Zeer Eerw. Heer Pa2toor van dezelfde mening i2 ak ik, en gi2teren
avond mij nog zeide, dat al2 mee2ter Nollen graag een brief had voor
U Eerw., Z.Eerw. U Eerw. zeer goed kende en U Eerw2. 2teun zou inroepen.
Daar mee2ter Nollen mij zegt, dat er haa2t bij i2 omdat er veel 20Ilicitanten zijn, zo zal het voor U Zeer Eerw. wel even goed zijn dat
ik, bij tijdelijke afwezigheid van mijn Zeer Eerw. Heer Pa2toor, 2chrijf.
Wat het god2dien2tig en zedelijk gedrag van bedoelde per20on betreft,
dat i2 uit2tekend, daar i2 niet2 op af te keuren, zoak het trouwen2 met
alle onderwij zer2 i2, die op een eenvoudige en god2dien2tige plaat2
hier, met graagte en voldoening werken. Ik zal du2 liever aanhalen
wat mee2ter Nollen bijzonder aanbeveelt: dat i2 in mijn gedachte:
ie. Dat hij zo'n grote voor2tander i2 van on2 bijzonder onderwijs,
hetgeen ik in onze dagen, ook in deze 2treken, een 2chone uitzondering bevind. Mijn Zeer Eerw. Heer Pa2toor meent zelf2, dat mee2ter
Nollen wel graag een plaat2ing bij het bijzonder onderwiJ2 zou wen2en, aU die gelegenheid zich een2 voordoet. In die hoedanigheid zal
hij te Heikant, op het ogenblik wel niet veel te doen hebben, maar het
i2 voor U Zeer Eerw. toch meer dan aangenaam onderwijzer2 van onze
richting te hebben.
ze. Omdat mee2ter Nollen de gehele parochie 2ticht door zijn 2chone
kerkzang: daarbij leidde hij de be2te 2chooljongen2 op om gedurende
de week al2 zanger2 op het koor te dienen, die nu reed2 ook voor de
zondag goede zangers zijn.
3e. Omdat mee2ter Nollen alle hoop geeft goed te blijven, daar hij
aan de be2te burgerboeren van deze omgeving verwant i2. U Zeer Eerw.
kent natuurlijk de men2en hier niet, maar om geen algemeenheden te
zeggen zal het U Zeer Eerw. meer zeggen, ak ik U Zeer Eerw. er op
wijs, dat hij nog geparenteerd is aan een Wethouder in de buurt en
een neef van hem te Peelheim lid i2 van de kerkeraad.
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Dit zegt U Zeer Eerw. genoeg. U Zeer Eerw. begrijpt du2, dat mee2ter
Nollen hier hoog gewaardeerd i2 en hij zulk2 verdient.
Vertrouwende op U Zeer Eerw. 2teun, noem ik mij met eerbiedige
groeten
U Zeer Eerw2. dw. dienaar.
De pa2toor van Heikant bezocht de 2ecretari2 en Nollen werd met algemene stemmen benoemd.
De herbergiers van Heikant waren ook dadelijk met hem ingenomen,
want hij 'kon goed meedoen'. Dat hij vaak halfbedronken in de school
kwam, hinderde niemand, omdat zijn veelvuldige bezoeken aan de pastorie hem in een omhulsel van braafheid staken.
Het gehucht lag bijna twee uren van het dorp af; ook door de slechte
weg leefde de bevolking haar geïsoleerd be2taan maar voort nog ver
bij de Peelheim2e kom ten achteren. Van alle2 wat daar omging en
wat de 2ecretari2 van de veen-exploitatie maakte, drong weinig tot
Heikant door. Nollen 2chreeuwde de herbergen af, dat mee2ter De
Visscher een deugniet was, een schande om de hele onderwijzersstand, omdat hij mensen opstookte tegen de secretaris, die toch zoveel deed voor de gemeente, en omdat hij zelfs de godsdienst uitroeien
wilde.
In mei was het Peelheimse kermis geweest. Nollen had met een meid
uit het dorp afge2proken met haar zondagsmiddags uit te gaan. Hij
ontmoette haar echter met een marechaussee. De woede daarover
steeg hem naar de kop en lawaaiend en schimpend bedronk hij zich.
's Avonds maakte hij het de marechaussee met toegejuichte scheldpartijen zo la2tig, dat ze hem eindelijk in het brand2puitenhok, het
plaatselijk arrestantenlokaal, opsloten.
Met een boete van drie gulden voor dronkenschap was hij eraf, door
tussenkomst van Jennesen, die ook zorgde, dat er niet over gepraat
werd. Het was een gemene leugen, dat Nollen 'in het hok' had gezeten, hij had gelogeerd bij zijn nééf, het kerkeraadslid.
De bevolking, hoewel beter wetende, zwéég. Er kwam weer iets van
de kerk bij.
Enige weken later werd hij op een zondagavond in een café te Peelheim door veenarbeiders voor de gek gehouden, omdat hij zich zijn
meid afhandig had laten maken. Het over-en-weer geschimp liep uit
op een vechtpartij. Nollen, overheerst door drank en woede, sloeg
onverhoeds een van de werklui, die hem juist sarde met spotgelach,
met zijn stok op de kop. Toen sprongen de arbeiders van hun plaats,
vloekend op hem aandringend, terwijl een hunner geraffineerd de
lamp van de zolder rinkelde. In de duisternis kreeg hij een messteek
in zijn arm, maar ook een van de anderen was ernstig gewond.
Een aanklacht bij de burgemee2ter ging door toedoen van Jennesen
365

de doofpot in. De burgemeester moest een goed onderwijzer de hand
boven het hoofd houden tegenover het volk, dat was zijn pUcht. Nu
kwam dat vee om Nollen aan te klagen, maar als zij onder elkaar
vochten dan was er nog niets van hen los te krijgen, al was de ruzie
afgelopen met een moord. Nollen had geen schuld, en als opspraak
niet onvermijdelijk was, bij een gerechtelijke vervolging, dan zouden
die arbeiders een geduchte gevangenisstraf niet mogen ontgaan. Maar
als zij zich niet héél stil hielden, zou hij hun wel eens anders leren.
Zodra Nollen had gehoord, dat er een stuk van De Visscher was verschenen, waarover vele geestelijken en met hen eensgezinde machthebbers en politiek-drijvers woedend waren, 'omdat het weer koren
op de molen zijn zou van liberalen en socialisten', trachtte hij die aflevering van het tijdschrift ter leen te krijgen. Toen dat niet lukte,
besloot hij dan toch maar dat ene nummer zelf te kopen. En nadat
hij het artikel gelezen had, ging hij er mee naar de pastorie. Met een
gehaast beweeg stapte hij binnen, alsof hij gedreven werd door de
opstand van een diepgekrenkt gevoel, en zichzelf opwindend tot een
verontwaardigd-doen, drifte hij uit:
'Meneer pastoor, kijk toch eens! Een stuk van De Visscher, zó schandelijk, dat ik het niet uitgelezen kon krijgen. ledere regel is een ergernis. Het moet in het vuur. Zelfs de gezalfden des Heren worden er in
aangerand. Ik ben er heel van ontsteld. Ik dacht, breng het prul aan
meneer pastoor, dat die het verbranden kan.'
De pastoor van Heikant had het aan de Peelheimse geestelijke verteld.
Het deed hem nog goed, als hij er aan dacht, hoe die meester Nollen
bezield was door een heilige ijver. Dat was nou waarlijk een brave,
rechtzinnige jongen, vol eerbied voor de priesters.
In de herbergen schamperde Nollen, dat hij weer eens een gulden
versnoept had voor een gemeen stuk van die De Visscher; had hij er
maar liever twintig potjes bier voor gedronken!
Ja, ja, dat was heel wat beter geweest, lachten de boeren instemmend.
Maar het zou hém ook niet meer gebeuren! Hij had het rommeltje
gauw naar meneer pastoor gebracht, en nou lag 't al lang in 't vuur.
Met Het Nieuws van Peelland liep Nollen 's zondags na de hoogmis
weer de café's rond en las het stuk tegen De Visscher voor in de gezelschappen van 'proevers'. Grinnikend, zijn lichaam draaiend van
plezier;
'Scherp hé? Let nou eens op die woorden I Ze zullen deze keer wel
eens een klein marmeke maken van die zwetser. Ophangen moeten ze
hem. Het gaat al weer tegen Jennesen. Die goeie man heeft wat te lijden van zo'n vlegel!'
De boeren deden bot hoofdschuddend, met gewichtigende straktrek366

king van hun gezicht: 'Zo . . . ja, het was grof.. . grof. . . met die
slechte kranten.'
Maar Het Nieuws van Peelland was geen slechte krant, helderde Nollen op. Die kwam ook op de pastorie.
Nee, dan zou het zeker geen slechte zijn.
Toen van de hele zaak niets meer begrijpend, verzekerden zij toch
maar, dat het 'meer dan grof' was, wél gesproken, 'meer dan grof' en
dat De Visscher wel 'een lege vent' moest zijn.
'Die?' schimpte Nollen.
'Die gunt een werkende mens nog geen borrel en geen glas bier. Hij
schrijft, dat de kermissen afgeschaft moesten worden, de bruiloften
weg, geen waker meer bij de doden, geen drank bij de begrafenissen.
Niks gunt hij de mensen, niks. Het waken bij de doden afschaffen,
nou, over de godsdienst heeft hij veel te doen, dat weet iedereen.'
Toen schoten de stemmen op in scheldend rumoer. Dan was De Visscher een prul. Ze moesten hem het dorp uitschoppen! Niet meer
waken bij de doden! Dat moest, dat sprak vanzelf, want het was altijd
zo geweest. Nee, dan had hij niks geen godsdienst. En een werkende
mens geen borrel en geen glas bier meer gunnen.
Zij konden geen wijn in de kelder hebben net als de pastoor.
Nollen trok het schamperen maar weer gauw terug op De Visscher,
want het ging de verkeerde kant uit! Ja, die deugde geen spier, want
een borrel en een glas bier was alles, wat hun soort van mensen had
in het leven. Kermissen moesten er ook zijn. En waar zou het naar
toe moeten, als er geen bruiloften meer gehouden werden en er geen
begrafenismalen meer bestonden. Wie zou er dan nog mee naar de
kerk gaan, 'als er een lijk was?'
Pastoor Van Appelen uit Lizaveen stuurde De Visscher Het Nieuws
van Peelland over met een potloodstreep onder de woorden als 'schandstukken', 'verfoeilijk', 'schandelijk', en 'laster', en daarbij een briefje
dat hij zich lelijk de vingers scheen gebrand te hebben.
Daardoor voelde De Visscher zich bitter teleurgesteld. Hij had beter
van die Lizaveense geestelijke gedacht. En aan de drang toegevende
zich bij hem te rechtvaardigen, beantwoordde hij het doen van de
pastoor met een uitvoerig schrijven, ronduit zeggende dat hij hem
na hun kennismaking niet tot zo iets in staat had geacht. Wilde hij
meedoen aan de 'kettervervolging' en hout aanslepen voor de brandstapel? Nodig zou het bovendien wel niet zijn, anderen zorgden daarvoor al voldoende. Hoe vond de pastoor dan die handelwijze van Het
Nieuws van Peelland, dat zonder zijn stukken te plaatsen erop schold?
Hoe konden de lezers nu een oordeel vellen? Als hij alles wist zou de
pastoor wel anders denken, en als hij rechtvaardig wilde zijn, moest
hij zich maar eens wenden tot de directeur! Wat het tijdschriftstuk
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over volkstoestanden betrof, dat bevatte niets anders dan de zuivere
waarheid.
Van Appelen schreef terug, dat hij bedoeld artikel niet had gelezen,
maar De Visscher zou toch moeten toegeven in slecht gezelschap te
zijn geraakt door plaatsing van zijn stuk in dat maandschrift. En te
oordelen naar het artikel in 'H.N.v.P.' deed het hem voor De Visscher
genoegen, dat de inquisitie was afgeschaft, want hij geloofde wel, dat
er voor minder erge dingen op de brandstapel waren gebracht, dan
waarvan hij beschuldigd werd.
Dadelijk stuurde De Visscher hem zijn studie ter lezing. Na een paar
dagen verraste hem een beleefde verontschuldiging. Pastoor Van Appelen moest erkermen, dat 'de waarheid in die verhandeling op haar
troon zetelde', ofschoon hij nooit vermoed had, dat het er op het
platteland zó treurig uitzag. Er zou een Hercules-arbeid nodig zijn
om die Augiasstal te reinigen, en hij hoopte, dat de pogingen van De
Visscher tenminste vast enige verbetering mochten brengen. Als de
Visscher weer te Lizaveen kwam, hield hij zich aanbevolen voor een
bezoek.
Op een schrijven aan Het Nieuws van Peelland kreeg De Visscher
geen antwoord. Toen ging hij zelf naar het bureau van het blad.
De uitgever kon er niets aan doen. Hij mocht de redactie en de
schrijver van dat artikel niet noemen. Het zou ook niets baten, als hij
er nog eens over sprak, maar hij wilde De Visscher wel beloven te
doen wat hij kon, trachtte hij hem af te schepen, door zijn houding
te verstaan gevend, dat het gesprek hiermee als geëindigd kon beschouwd worden.
De Visscher drong nog aan. Zulk een manier van doen was laag.
'Onze redacteur is een hoogstaand persoon, van de eerbiedwaardigste
stand, vergeet dit niet, meneer De Visscher', deed de uitgever gewichtig, uit de hoogte.
TDe stand kan best heel eerbiedwaardig zijn, maar de handelwijze van
die persoon is ploertig.'
'We zullen er maar niet verder over praten, meneer.'
De uitgever verschool zich achter het uiterlijk van beledigde grootheid.
'Ik ben niet gewend, dat er op zo'n krenkende toon over ons blad en
onze redactie wordt gesproken. Wij zullen het niet eens worden. Geloof me, onze redacteur weet héél goed, wat hij doet. Die is lang niet
de eerste de beste!'
Aan drie gewestelijke blaadjes uit de buurt verzocht De Visscher opname van een ingezonden stuk.
Het een liet niets van zich horen, de andere gaven een correspondentie: 'Aan D. V. te P. Niet geschikt.'
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In de maanden augustus en september hield een bijzondere school
voor voortgezet onderwijs met geestelijken-personeel in de nabijheid
van de hoofdstad der provincie haar grote vakantie.
Een van de leraren die allen de titel voerden van professor, was een
jong Peelheims geestelijke. Onmiddellijk na zijn priesterwijding, een
paar jaar geleden werd hem het onderwijs in Latijn aan die inrichting
opgedragen. De Pietersens waren een welgestelde familie. Zijn vader
was dokter, maar had na een praktijk van dertig jaren zijn werk neergelegd.
Pas gepromoveerd kwam hij zich te Peelheim vestigen. Omdat hij katholiek was, meende hij in 't zuiden goede kansen te hebben. Uit idyllische beschrijvingen in werken van Conscience, de Sniedersen en
anderen had hij zich een voorstelling gevormd van het landelijke leven, die de kleine dorpen van het zuiden overglansde met een dichterlijk waas van eenvoud en geluk. Zijn beroep bracht hem in aanraking
met de werkelijkheid, die ruw op hem neersloeg. De boerengrofheid
stuitte hem als stedeling uit beschaafde kringen tegen, zodat een walging soms zijn lichaam doorhuiverde. Er ging bijna geen enkele van
de vele zon- en feestdagen voorbij, of hij kreeg gewonden te verbinden.
Ook op seksueel gebied deed hij ervaringen op, waarover hij versteld
stond. Dat was nu de veelgeprezen eenvoud van het platteland!
Maar als hij de woningkrotten binnenging en zag, hoe het hele gezin,
de ouders en de kinderen, huisde en sliep in één vertrekje, dan moest
hij zich zelf bekennen: hoe zou het ook anders mogelijk zijn! Een
vader, opgevoed in dezelfde grofheid en dezelfde bekrompenheid van
leven, die dronken thuis kwam en overheerst werd door zijn hartstocht, niet in staat aan zijn kinderen van slechts enkele jaren oud te
denken.
Daarbij had hij dag-aan-dag te worstelen met onkunde, en met een
onverschilligheid voor zijn voorschriften, die hem vaak met moedeloosheid sloeg. De raad van een buurvrouw werd gewoonlijk veel hoger geschat dan zijn beschikkingen. In het begin overkwam het hem
dikwijls, dat hij verschrikt, wanhopend aan zijn eigen kennis, een
heel ander ziekte-verloop moest constateren, dan hij met zekerheid verwacht had. Tot hij eindelijk de oplossing van het raadsel vond door
zijn uitvragen. Een goeie kennis of iemand uit de buurt had de zieke bezocht en gezegd, die en die hadden hetzelfde gehad en waren
er met een zeker middel dadelijk af geweest. Behalve van kamillenthee, sterke bonekamp en dergelijke nooit falende dranken hoorde hij
nog van een glas zand naar binnen werken om de maag te zuiveren, de
kwade hand, een kruisteken maken bij het slaan van de klok om
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twaalf uur 's nachts, een peulschil begraven in de grond, en dergelijke
De katholiciteit, die hij in zijn nieuwe omgeving aantrof, was ook
van een heel andere soort dan die in zijn geboorteplaats met haar gemengde bevolking. En met de houding van de geestelijken en de dorpsnotabelen, die zich niet het minst bekommerden om de treurige misstanden, kon hij zich niet verenigen. Als hij sprak over de ellende,
die hij had gezien, werd hij met wantrouwen begluurd. Zijn gevoel
stootte zich tegen een muur van hardheid jegens het beklagenswaardige lot van de mindere klasse, en zijn pogen tot redeneren over mogelijke verbetering gleed af op een zelfgenoegzaamheid, die slechts één
ding belangrijk achtte: zichzelf het leven aangenaam te maken.
Vóór zijn huwelijk had hij er wel over gedacht een andere standplaats te zoeken. Daarna was hij gebleven. Maar hij had zich teruggetrokken van de omgang met de dorpsnotabelen; ook hun gebrek aan
ontwikkeling, hun trots op hun macht en hun geld stonden hem tegen. Bij de geestelijken kwam hij ook niet meer dan zijn ambtsplichten meebrachten.
Sedert was zijn leven een innig familieleven geworden, en onder die
invloed waren zijn kinderen tot gevoelsmensen opgegroeid, weekhartig, hoogst ontvankelijk voor leed en met een sterk ontwikkelde zin
voor waarheid en recht.
Hij las de Nieuwe Rotterdammer en koos in de dorpspolitiek niet partij
voor het bestuur. Daarom werd hij genoemd als iemand 'naar de liberale kant'. Men wist niet recht, hoe men het met hem had, omdat
hij Karel, zijn oudste zoon, voor priester liet studeren.
Dat zou men nog dikwijls zien, deed de oude Peelheimse pastoor zalvend, dat kinderen van afgedwaalde ouders roeping gevoelden voor
de geestelijke staat.
De antipathie van dokter Pietersen tegen de parochiegeestelijken en
de dorpsnotabelen was als vanzelf overgegaan op de hele familie. Gewoonlijk hielden hij en zijn huisgenoten zich buiten de gemeentepolitiek, maar als de gelegenheid zich aan hen opdrong, keurden zij
toch openlijk het drijven en het oneerlijke gedoe van Jennesen af,
die zichzelf schatrijk maakte, terwijl de neringdoenden en arbeiders
al maar dieper wegzonken in armoede en lichamelijke en geestelijke
ellende. Het hele gemeentekapitaal zou op die wijze voor een groot
deel in handen van de secretaris en zijn vriendjes komen. Hij begreep
niet, liet de dokter zich meeslepen door zijn drift, dat de geestelijken
zo'n intriganten-troep maar bleven steunen. Hij noemde het een
schande van mensen, die het voorbeeld moesten geven van rechtvaardigheid. Gezag? Wat gezag! Zo'n gemeenteraad van boeren, die nauwelijks lezen of schrijven konden, met een secretaris, die zijn eigen
zakken vol stopte van gemeentegeld, was dat ook al gezag? Op zulke
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grootheden mocht zeker geen kritiek uitgeoefend worden, terwijl een
kaa2blaadje ak Het Nieuws van Peelland gerust kon schelden tegen
kamerleden en mini2ter2 van andere richting. Hij wa2 nu te oud geworden, maar ander2 zou hij de kliek aan de kaak 2tellen. In zijn jonge
tijd wa2 dat nog zo geen gebruik.
Karel had ak 2tudent gedurende de vakantie2 veel omgang met De
Vi22cher. Wetende, hoe zijn vader altijd verkeerd beoordeeld wa2 en
hoe De Vi22cher om zijn rechtvaardigheid2gevoel en zijn medelijden
met de onderdrukten te lijden had van de Jenne2en-partij, voelde hij
zich 2terk tot hem aangetrokken. Dagen brachten zij bij elkander
door, 2amen wandeltochtje2 makende door de om2treken, of bij Pieter2en aan hui2 blijvend. Hij bewonderde de ontwikkeling van De
Vi22cher en dien2 belezenheid op hi2tori2ch en literair terrein. En hij
leerde door hem een nog veel uitgebreider kijk krijgen op de maat2chappelijke toe2tanden van de kleine dorpen dan de mededelingen
van zijn vader hem gegeven hadden. Maar vooral bloeide 2poedig in
zijn ziel een diepe eerbied op voor die werker, die, aangedreven door
een innig verlangen naar waarheid, om zijn eigen toekom2t niet dacht
en zijn ru2tig leven vrijwillig had vaarwel gezegd.
Vaak kon hij zijn drift niet inhouden, ak hij hoorde, dat De Vi22cher
werd verdacht gemaakt, en dat zelf2 de god2dien2t mi2bruikt werd om
dien2 eerlijke, men2lievende bedoelingen in een vak licht te 2tellen.
Zijn gevoelig temperament zette zijn hele wezen in op2tand tegen zulk
een onwaardige houding, en tranen van 2pijt 2choten hem in de keel,
omdat per2onen van de 2tand, waartoe ook hij neiging gevoelde, zich
konden lenen tot het dienen van leugen en ongerechtigheid.
Eens op bezoek zijnde bij zijn familie in de geboorte2tad van zijn vader, kwam hij langs een boeken2talletje, waar ouduitziende werken
lagen. Plot2eling leefde het verlangen in hem op De Visscher prettig
te verra22en met een zending oude boeken. Hij kocht een hele collectie. Een Fran2 werk was er bij, dat bijzonder zijn aandacht trok door
de titel: Histoire d'un Sous-mattre par Erckmann-Chatrian. Hoewel in
het min2t niet vermoedende, wat de inhoud kon zijn, vond hij het
een heel toepa22elijk ge2chenk. Terwijl hij het eens doorbladerde,
werd hij getroffen door enige woorden en uitdrukkingen, die zijn onbestemd dwalende blikken opvingen. Hij zette zich tot geregeld lezen.
De overeenkomst tussen het lot van De Visscher en dat van JeanBapti2te, de jonge dorp2ondermee2ter in Elza2-Lotharingen, die uit zijn
werkkring verdreven werd door monsieur Ie curé, omdat hij de achterlijke bevolking van zijn standplaats ontwikkelen wilde, overstelpte
hem met ontroering, zodat snikken van meegevoel opwelden in zijn
borst. Het werd hem een vreugde zijn plotselinge inval gevolgd te hebben, en hij 2tuurde het pak aan De Visscher met een brief over dat
boek, dat hem zo geboeid had.
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Uit iedere regel van het eenvoudige verhaal voelde De Visscher de
stille kracht optrillen van een verongelijkt gemoed, dat uitging in
liefde tot door onwetendheid en armoede verwilderde, zich aan uitspattingen en vechtpartijen overgevende, maar slaafs onderworpen plattelandsbewoners. Het was, of de schrijvers Peelheim wel als model
genomen hadden.
Te beginnen met de tweede pagina reeds nam het verhaal hem in beslag.
'Les ordonnances, les arrêtés, les circulaires sur Instruction du peuple n'ont jamais manqué depuis cinquante ans, mais l'argent. On a
toujours trouvé de l'argent pour les rois, pour les empereurs, les princes, les évéques, les ministres, les généraux et les soldats; mais pour
éclairer Ie peuple et récompenser les instituteurs, les caisses ont toujours été vides'.
Kon die bittere uiting van het begin der negentiende eeuw niet nog
grotendeels gelden op het einde? En toen Jean-Baptiste zijn keuze van
het onderwijsberoep betreurde met de woorden: C'était la plus mauvaise idee qui pouvait me venir: j'aurais mieux fait de m'engager tout de
suite, OU d'entrer chez un épicier pour casser du sucre et servir
la pratique', toen stemde zijn eigen hart met die klacht in.
Jean-Baptiste zag een vergrofde, verellendigde bevolking, die zich bijna uitsluitend voedde met aardappelen, smachtte naar alcohol en de
vroeg geëxploiteerde kinderen liet opgroeien tot bandieten. De schoolmeester en zijn vrouw aten aardappelen en gestolde melk en de tafel
van monsieur Ie curé was vol van een verscheidenheid van gerechten
en wijnen.
Monsieur Ie curé bracht hem naar de schoolmeester, die niets wist
van zijn komst, ofschoon hij de ondermeester in dienst nam en betaalde.
'Monsieur Guillaume, voici votre sous-maïtre.'
Jean-Baptiste stond onrustig af te wachten, of de schoolmeester hem
nemen zou, want hij was zijn ouders tot last.
'Mais il était clair que la recommendation du vénérable père faisait
tout car M. Guillaume, un homme de cinq pieds huit pouces, en camisole de tricot gris, culotte de molleton et bas de laine, avait tiré son
bonnet et répondait humblement, sans même me regarder:
'Monsieur Ie curé, puisqu'il vous convient...'
In plaats van een schoolmeester kon in deze streken de dorpsgemeenteraad genomen worden, bitterde het gedenk van De Visscher op bij
die passage.
En toen Jean-Baptiste trachtte de oudere jongens en meisjes te beschaven door de oprichting van een avondschool, hun te leren lezen, brieven schrijven en rekesten opstellen, maakte monsieur Ie curé
hem met de hulp van een kwezel het leven ondraaglijk.
}72-

Door dat geschenk met de begeleidende, gevoelvolle brief, groeide de
wederkerige sympathie tussen De Visscher en Karel Pietersen snel aan
tot innige vriendschap. Dat was het beslissende moment geweest, dat
zij elkander pas eigenlijk gevonden hadden.
Dikwijls zaten zij samen te luisteren in de familiekring naar het vertellen van de oude dokter, die zijn herinneringen uit zijn leven van
praktiseren gaarne weer liet opleven. Als hij begon aan de staaltjes
van armoede en ruwheid, drankmisbruik en vechtpartijen, dan kon
hij een halve middag aan de gang blijven. Het ene geval rakelde het
ander op in zijn geheugen.
Het meest moest hij zich altijd verwonderen, dat de bevolking ondanks het bitter-treurige leven toch de zin voor geestigheid en voor
het komieke niet verloor.
Eens op een marktdag in de herfst lagen er op straat een twintig
dronken boeren in een hoop te vechten. Het sneed en stak en kerfde
zonder dat ze wisten, of ze vriend, of vijand, of zichzelf raakten. Een
hees gebrul als van een gepijnigd dier ging uit de hoop omhoog. De
een na de ander kwam bij hem om zijn wonden te laten verbinden.
Op 'n ogenblik waren er twee gelijk. In de straat hoorde de dokter
hun woedendhuilende stemmen al aanlawaaien. De een had een heel
bebloed gezicht. Toen de dokter het afgewassen had en op iedere
wond een pleister had gelegd, bleven nog juist de ogen, het topje
van de neus en de mond onbedekt. Of hij mocht wachten, tot zijn
kameraad geholpen was? De dokter stemde toe en vroeg de ander:
'Wat is er met u?'
'Ze hebbe me gestoken. Ik zal ze nondeju over hun bakkes snijden!'
'Kom, hier geen grofheid. Als je de beest wilt uithangen, zie dan maar
dat je de deur uitkomt. Waar ben je gestoken?'
'In mijn bil, sakkerdomme!' loeide hij weer.
De dokter liet hem zijn gewonde dij bloot maken. Om het verband
goed te kunnen leggen, spelde hij het hemd omhoog. En opeens begon de kameraad met het beplakte gezicht hardop te proesten van een
lachaandrang, met telkens afbreken door opschokkende trillingen uitstotend:
'Motdomme, Hannes, dat zal u ook niet dikwijls overkomen zijn dat ge
met een opgestoken hemdslip hebt gestaan!'
Na zijn priesterwijding werd Karel Pietersen professor in het Latijn.
Hij begreep het wel. Omdat zijn vader 'naar de liberale kant' ging en
hij zelf niet kon zwijgen, als de waarheid in het gedrang kwam en als
hij dat geniepig vervolgen van De Visscher aanzag, moesten er inlichtingen over hem en zijn familie gewerkt hebben, die bijzondere voorzichtigheid aanraadden. Daarom kreeg hij voorlopig nog geen kapelaansplaats en werd hem het onderwijs in een vak opgedragen, waarin
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hij 'geen kwaad kon'. Maar die werkkring beviel hem uitstekend, zodra hij erin thuis was.
Toen de drukte volop rumoerde tegen De Visscher na de aanval van
Het Nieuws van Peelland, kwam professor Pietersen juist weer met
grote vakantie naar Peelheim.
Thuis en tegen zijn vriend liet hij zijn verontwaardiging oningehouden gaan over het lage bedrijf, dat er nu weer op touw was gezet.
Dagelijks wandelde hij met De Visscher door het dorp en de omstreken, minachtend het duister gewroet van de Jennesenpartij. Die
was daarover woedend en veroordeelde: met de professor zag het er zeker ook niet heel goed uit, dat hij het toch maar met De Visscher
bleef houden. Ja, zó vader, zó zoon.
Vooral hinderde haar die omgang in het openbaar, omdat de veenarbeiders en de neringdoenden er meer durf tot spreken door kregen.
Nu zag men het dan toch met eigen ogen, dat de meester geen slecht
mens kon zijn. Want anders zou de geestelijke van de dokter niet iedere dag met hem uitgaan. Zij wisten het toch wel, maar nu was het
bewezen.
In de eerste dagen van zijn vakantie ging Pietersen een beleefdheidsbezoek afleggen op de Peelheimse pastorie.
Na de gewone plichtplegingen en informaties naar de directeur van de
school en naar de nieuwtjes, begon de pastoor dadelijk klagend over
De Visscher. Moest zo'n kerel hier nu tegen het gezag komen opstaan en de goeie, brave, tevreden, eenvoudige mensen van Peelheim
bederven? Hij hoopte dat de professor niets meer met zo'n opruier te
maken zou willen hebben.
Zijn stem toonde gemelijk: hij had Pietersen al een paar malen met
De Visscher langs zien komen.
'Pastoor', begon Pietersen beslist. 'De Visscher is mijn vriend, volstrekt geen opruier, maar een edel mens, en zo goed katholiek als u
durft denken van uzelf.'
Hij nam onmiddellijk de sterke houding aan van een overtuiging,
waartegen ieder pogen tot verhalen machteloos is.
Dat maakte de pastoor woedend, zodat hij op toomde:
'Ge moet niet met hem lopen in het publiek, dat werkt slecht op het
volk, ook in uw eigen belang niet.'
'Daar vraag ik niet naar. Ik weet trouwens ook niet, hoe het mijn
eigen belang schade zou kurmen doen, als ik de stem van mijn hart
en mijn geweten volg. De Visscher is een eerlijk mens, waar niets op
te zeggen is.'
'Dat is erg genoeg, anders hadden we hem al lang weg,' barstte de
pastoor uit, zich latende meeslepen door zijn kwaadheid.
Het pijnde Pietersen smartelijk, dat een geestelijke, die jaren en jaren
al de parochie bediend had als pastoor en dus van alles op de hoogte
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moest zijn, zich door een intrigerende dorpskonkelpolitiek zover kon
laten brengen.
Hij bleef er echter zijn vaste bedaardheid tegen zetten:
'Dat geknoei van Jennesen om zichzelf en zijn aanhang te verrijken
ten koste van de gemeente is een schande.'
'Ik duld geen kwaadsprekerij tegen de secretaris.'
" t Is geen kwaadsprekerij, 't Is de waarheid en raakt het belang van
het hele dorp. Ik ben en blijf in die zaak op de hand van De Visscher.'
'Dan kunnen wij geen vrienden meer zijn/ stoof de pastoor weer op.
' 'k Kan er waarlijk niets aan doen. Als u niet redeneren wilt.'
'Hier komt geen redeneren te pas.'
De Visscher had aan Pietersen verteld, hoe het hem gegaan was met
pastoor Van Appelen. Nu alle kranten in de omtrek hem de kans om
zijn recht te zoeken weigerden, wilde hij voor zijn beide stukken en
een antwoord aan Het Nieuios van Peelland plaatsing vragen in een
van de noordelijke bladen en dan enige exemplaren verspreiden door
de gemeente. De redacteur van het historisch tijdschrift had hem dat
aangeraden.
Zijn vriend keurde dat plan echter af. De politieke richting van zo'n
krant zou weer misbruikt worden om hem verdacht te maken. Hij opperde het denkbeeld de artikelen zelf te laten drukken, met de aanval van H.N.v.P. en een weerlegging erbij. Overleggende kwamen zij
tot het besluit er een klein krantje van te maken en dat rond te sturen.
Samen gingen zij aan het werk en brachten genoegelijke uren door
met praten en het bedenken van geestige opmerkingen over de Jennesenpolitiek en de gezagsaanranding volgens Het Nieuws. Na een paar
dagen verzonden zij de kopij naar de drukkerij. De Visscher voelde
zich verlicht, nu de publieke mening de gegevens zou krijgen tot zelfoordelen.
Op een mooie zaterdagmorgen, in het begin van september, wandelden
zij door de hei naar Lizaveen.
De uitgestrekte vlakte lag overgoten met een roze bloeisel op het gelige
groen onder de zachte zon. Hun blijmoedige stemming van jonge,
krachtige levens, die genoten van elkanders bijzijn, wierp een glans
van vreugdige schoonheid over het wijd wegeffenende landschap,
waarin veraf de drie fabrieksschoorstenen paalden tegen de ijle lucht.
In hun herinnering leefde het ogenblik op, dat als met een mysterieuze kracht hun zielen tot elkander had gevoerd in een samenvloeiing
tot één geheel van innige vriendschap. In eenzelfde voelen herdachten zij dat wondermooie moment, toen het wezen van de een uitging
naar de ander, verlangend naar een nauwere vereniging.
'De geschiedenis van een ondermeester' was het punt van ontmoeting
geweest.
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Een ontroering van stille weemoed kwam over hen bij het weer meeleven van dat eenvoudig vertelde lot.
' 't Is vreemd,' zei De Visscher, 'dat ik bittere vijanden heb onder de
geestelijken, maar juist onder hen ook een vriend.'
'Och, ze kennen je niet. En datzelfde geval zal zich wel altijd voordoen. Er schijnt ook weinig ontwikkeling van gemoed onder de mensen te zijn, zelfs onder lui van studie.'
Ze bleven daarover voortpraten. De geestelijken zouden zoveel goeds
kuimen doen, als zij optraden tegen onrechtvaardigheid en tegen de
vele misbruiken onder de volksklasse. Het scheen echter wel, of zij
die niet zagen of niet wilden zien. En als een ander erop wees, maakten sommigen van hen zich dadelijk gereed om die te vervolgen. Het
ging als een schrijnende tragedie door de eeuwen, dat altijd en alleen
de waarheid een lijdensweg had af te leggen. En dan dat zich mengen
in zo'n dorpspolitiek om een machtige, eigenbelang zoekende kliek te
handhaven, zonder er zelfs voor terug te schrikken de godsdienst te
misbruiken als een wapen om de tegenstander van ongerechtigheid
te slaan. Als hij spreekt over konkelarij van machthebbers, houden zij
hem een kruisbeeld tegen, trachtende de menigte daarmee te bewerken. Toch waren er zeker velen onder hen, die met de edelste bedoelingen hun taak begonnen. Maar het verzwakte onwetende publiek
bedierf hen zelf. De mensen deden, alsof zij hen beschouwden als een
soort halfgoden, brachten hun geschenken en namen voor het oog
een houding van diepe eerbied aan, ofschoon de werkelijkheid was,
dat de meesten handelden uit vrees of om bij-oogmerken en slechts
weinigen uit vertrouwen en liefde. Keek men naar Peelheim: de grote
hoop sidderde voor de geestelijken en voor Jennesen, maar als die uit
het oog waren, begon diezelfde grote hoop te schelden. En die het
openlijk met hen hielden, hadden belang bij het zaken-drijven van
Jennesen of het leverde hun voordeel op voor zijn aanhangers door
te gaan. De ene jonge geestelijke werd bedorven door de verafgoding
van de menigte; de ander stootte gauw op tegenstand, die hem machteloos maakte, als hij de strijd tegen verkeerde toestanden aanvaardde.
De jaren, dat hij niet vrij was, dwongen hem tot rusten, en als eindelijk de vrijheid kwam, had de gewoonte zich tot een natuur vervormd. Daardoor waren er verscheidene geestelijken, die hun gedachten gingen stellen op lekker eten, oude wijn en fijne sigaren als de inhoud van hun stoffelijk bestaan in plaats van op de vooruitgang van
de maatschappij. Tegenover het leven van de bevolking, die zij in
schijn beheerste, stonden zij inderdaad vaak heel vreemd. Zo konden
de geestesstromingen langzaam verder gaan, zonder dat zij het merkten. En trad er eindelijk in hun nabijheid ook iemand op, die niets
anders was dan een voortbrengsel van een tijd, die zij niet hadden zien
komen, om de denkbeelden van waarheid en recht bewust te maken
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aan het meer en meer ontwakende volk, dan gaf het een botsing. De
een achtte zijn rustig bestaan bedreigd, de ander zag dadehjk de godsdienst in gevaar, de derde was door allerlei omstandigheden, vaak aan
eigen belang niet vreemd, gewoon geworden het doen van wereldlijke
machthebbers te vereenzelvigen met het geestelijk welzijn van het
volk, zonder moeite te doen de ellende van hun eigen omgeving te leren kennen.
Pietersen vertelde, hoe de pastoor van Peelheim hem ontvangen had.
Zij waren gescheiden als vijanden.
Het verschrikte De Visscher als een nadering van onheil, dat zijn
vriend misschien bedreigde. Maar Pietersen trachtte zijn vrees weg
te luchtigen. Er waren immers ook andere geestelijken. Op de duur
zouden er wel meer komen met nieuwe denkbeelden. De sociale vraagstukken hadden ook in hun kringen veel wrijving gebracht, die op
dezelfde wijze werd uitgestreden als in de maatschappij; de een viel
als slachtoffer, de ander, die handig wist te intrigeren, werd bevoorrecht.
Pastoor Van Appelen was in de wolken over hun komst. Vooral De
Visscher overlaadde hij met hartelijkheid, betreurend het krenkende
van zijn voorbarig oordeel.
Hij deed, wat hij kon, om zijn gasten te voldoen. Het beste was niet
te goed, en hij wilde hen maar aansporen tot eten en drinken. Zijn
oude huishoudster begon al zuur te kijken, dat weer alles opgemaakt
scheen te moeten worden.
Hij stond verslagen over de veen-exploitatie van Peelheim met de duiten-politiek van Jennesen, De Visscher kon die vlegel niet te veel op
zijn kop geven. De pastoor kon anders niet over hem klagen, want
hij had bij de eerste aanvraag de jacht op het Peelheimse veen gekregen.
Over de Peelheimse pastoor maakte Van Appelen zich vrolijk en bootste diens manieren na.
De Visscher dacht: het is leerzaam onder die mensen te verkeren.
Na het diner wandelden zij de grote tuin in.
Voor de deur lag een hond.
'Wacht', schoot de pastoor plotseling op in een lach.
Hij liep weer zijn huis birmen en kwam even later terug met een paar
stukjes vlees.
'Hector, groeten!'
De hond zette zich op zijn achterpoten.
'Braaf, nou krijgt ie ook wat.'
Hij hield het dier een stukje vlees voor. Hector rekte zijn hals om
het te grijpen.
'Maar het is van Jennesen I'
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De hond trok zijn kop terug.
'Toe, pak het maar! 't Is van Jennesen!' Hector boog zijn kop terzij,
alsof hij zijn afkeer niet kon overwinnen.
'Nou, het is van meneer De Visscher.'
De hond hapte.
'Dit is van de professor.'
De hond hapte weer.
'Dit is van Jennesen!'
De hond trok terug als door een aanval van afschuw.
'Hee, 't is van de baas.'
Het beest slokte gretig.
Het kunststuk werd luid toegejuicht. Het deed de pastoor plezier,
dat Hector het zo gauw had geleerd. De directeur en mevrouw hadden er toch om gelachen! Ja, de directeur was op Jennesen ook fel
gebeten. Hij werd al kwaad, als hij de naam maar hoorde.
De tuin van de pastorie stond prachtig. Vol met jonge, toch al dragende fruitbomen, bessenstruiken en bloembedden.
Aan de zuidkant van het huis was een volière met enige honderden
vogels en daarnaast een druivenserre. Een afdrupping van dikke blauwe volrijpe trossen hing van de langs het dak geleide takken.
'Hè,' smakte Pietersen, 'dat ziet er niet kwaad uit.'
'Ja, 't zijn mooie, dat verzorg ik allemaal zelf. Er is veel werk aan,
maar ik heb de tijd,' deed de pastoor, zonder hen uit te nodigen tot
plukken.
'Ze schijnen wel zuur te zijn,' knipoogde De Visscher naar Pietersen.
Toen sneed de pastoor één tros af en gaf die aan de professor.
'Daar, pluk er maar eens samen van.'
Ze trokken met hun tweeën de bessen van de tros, stoeiend, dat de
een niet meer mocht hebben dan de ander.
'Kom, nou gaan we nog eens een lekkere fles drinken.'
Tegen een uur of drie wandelden zij met hun drieën de Peel in.
De herinneringen aan zijn veentocht van een tijdje geleden somberden over De Visscher aan, hem overstuwend met een last van zwaarmoedigheid. Zijn gedenk trok af van het gesprek en ging naar het
leed, dat hij toen had aanschouwd.
Zij ontmoetten een rij van drie aken. Op ieder lag wat beddegoed gestapeld naast een armelijk huisrommeltje van enige stoelen, een tafel,
enkele potten en pannen en bosjes groenten. Daar tussenin zat een verslonsde vrouw met kleine kinderen neergehurkt op de bodem. Een
moeder hield een kindje van hoogstens een paar weken oud aan de
borst. De twee andere vrouwen hadden een kind op de schoot. Alle
drie staarden moe, overgegeven aan de kwelling van een troosteloos
bestaan, naar de oever van het kanaal, en hoorden het drenzend hui378

len van de kinderen niet. De mannen, geholpen door de grootste jongens en meisjes, zeulden de aken voort.
'Weer drie "Poepen"-geziimen, die vertrekken moeten,' helderde de
pastoor op. 'Een slechte tijd tegenwoordig. Slappe handel. De directeur
loopt de gehele dag met de kop vol zorgen.'
' 't Is toch verschrikkelijk,' kon De Visscher zich niet inhouden te
betreuren uit opschreiend meegevoel voor die ellende van aan wanhoop overgeleverde wezens. 'Wat moeten die arme mensen nou begiimen?'
'Ja,' schokschouderde Van Appelen. 'Als ze niet gespaard hebben,
en dat zullen ze wel niet, zitten ze er hard voor. Misschien is het
loon van deze week zelfs ook al grotendeels weg aan achterstallige
schuld. Hoe eer ze vertrekken, hoe beter voor hen zelf. Daarom laat
de directeur de getrouwden, die afgedankt worden, vrijdags ophouden. Dat doet hij wel. En hun boedeltje kunnen ze vervoeren tot aan
het spoor met de aken van de maatschappij,' verborg de pastoor zijn
eigen aandoening achter het op de voorgrond stellen van dat schraaltje gunst.
De Visscher draaide zich om en keek die schrijnende droefheid nog
na. Een rilling van medelijden overhuiverde zijn lichaam. In de verte
glansde de zon haar goudlicht over het dak van de directeurs-villa.
De smart kreet op in zijn ziel.
Toen greep hij een turf van de grond, en zijn bittertonende stem trilde:
'Het Goud van de Peel!'
Zij dwaalden nog voort. Van Appelen stelde voor eens over het Peelheims veen te lopen. Hij dacht eerstdaags daar eens te gaan jagen.
Pietersen wilde graag ook eens het miljoenenparadijs van Jennesen
zien.
De werklui wezen er elkander op, dat de meester nu zelfs wel bij twéé
geestelijken was.
lO

Ongeveer een week later was het uitvoerig antwoord van De Visscher aan Het Nieuws van Peelland gereed ter verzending.
Pietersen hielp hem weer met het opzoeken van adressen, waaraan
zeker een exemplaar moest gestuurd worden.
Zij trachtten er een gezellige bezigheid van te maken, maar het gelukte hun niet elkander tot wat vrolijkheid op te wekken. Een zwijgende weemoed kwam over hen neerzinken, hun hoofd vol van zware gedachten brengend, die zij niet konden uiten.
Een vaag nog, maar beklemmend gevoel drukte hun de keel toe. Het
was juist het onbestemde, waarin zij ondanks hun anders willen en
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hun verzet toch aanhoudend in zelf-vergeten wegmijmerden, dat hen
versomberde.
Zij verlangden er naar véél te zeggen, en wisten niet wat. Die onmacht lastte hun zwaar op het gemoed. Door de drang van de behoefte, elkanders stem te horen, elkanders droevig gedenk te kennen,
trachtte nu de een, dan de ander met een prettig-doend woord over
een adres, dat juist genoemd en opgeschreven werd, de druk van hun
ziel weg te luchtigen.
'Die zal ook opsnuffen, als hij dit krijgt! Dat is weer wat van die
schimperd, die schandbrok.'
Maar het gemaakte toonde door hun stem heen.
Zij hadden nog maar twee avonden voorhanden, dat zij samen konden
zijn. Dan moest Pietersen weer naar zijn school tot de kerstvakantie.
Beiden voorzagen heel duidelijk, dat dit geschrift de Jennesenpartij
weer in beweging zou zetten tegen De Visscher. Pietersen pijnigde
zijn hoofd met de vraag, welke lage middelen nu zouden moeten dienen. Dat hij onmogelijk de vijand kon doorzien en weg zou zijn,
opgesloten in de kring van zijn dagelijkse plichten, als de belagers
hun duister werk zouden beginnen, prikkelde hem tot een zenuwafmattende gejaagdheid. Kon hij nog maar een tijdje blijven! Er was
echter geen weg op te vinden om zijn vakantie te verlengen.
De Visscher voorvoelde de snelnaderende scheiding als het begin van
donkere, troosteloze dagen, dat hij alleen moest ronddwalen tussen de
geniepige bestokingen door.
En daarbij knaagde nog altijd zijn angst voor de dreiging van de
Peelheimse pastoor tegen zijn vriend.
De laatste avond hadden zij nog een en ander te doen, maar het werk
wilde niet vlotten. De Visscher zou het wel verder alleen afmaken.
Toen bleven zij nog lang bij elkaar zitten. Hun gesprek loomde traag,
hortend, onder het gewicht van hun zwaarmoedigheid, terwijl de wijzers van de antieke klok snel de uren rond-cirkelden. Pietersen moest
gaan, want de familiekring wilde hem de laatste avond ook nog bezitten, maar hij stelde van uur tot uur uit.
De Visscher moest beloven hem dadelijk van alles, wat er gebeurde,
op de hoogte te brengen.
Eindelijk, tegen elf uur, ontrukte hij zich zelf aan het verlangen,
dat hem vasthield.
Als een doffe scheur klonk hun zucht op, bij het scheiden.
'Ja, jongen, ik zal toch weg moeten.'
'Het leven is niet makkelijk.'
Een stille glimlach van weemoed omtrilde hun mond even. Opwellende snikken beefden hun in de keel.
Met een gesmoorde groet namen zij afscheid en gehaast liep Pietersen
de deur uit.
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De Visscher hoorde zijn stappen in de nacht-lege straat weg-doffen,
en de stilte bonsde de last van een doodse verlatenheid op hem neer.
Op een donderdag kregen de geadresseerden het stuk in hun bezit.
Jennesen en zijn aanhangers knarsten hun woede tegen De Visscher
uit.
De hele dag slopen zij langs de straat, de pastorie en het huis van
Jennesen binnen, terwijl hun gele haatblikken dreigend met een sombere gloed rondloerden.
Ook troepten hier en daar neringdoenden samen en stootten elkander
zwijgend aan, met hun ogen en een lichte hoofdknik terzij, naar hen
wijzend. Dan bromde hun onderdrukt gepraat op.
'Ziet ge, het secretariske schiet weer bij de pastoor binnen. Er zal
weer wat gebeuren. De smeerlap moet toch gelijk hebben.'
Als De Visscher hen voorbij kwam, wenkten zij hem toe. En na rondgekeken te hebben, zeker dat het tot geen verkeerde oren kon doordringen, durfde een heel enkele wel gauw in het voorbijgaan, knipogen:
'Ik heb het ook gelezen. Goed gesproken! Net zoals ze het hebben
moeten! Op hun harde huid!'
Maar een paar kwezels vezelden langs de weg met scheve kop en
onder vroom neergeslagen wimpers opglurende blikken.
Het bleef nog stil. Het was voor De Visscher een benauwend zoelende
broeiing.
Het hoofd van de school nam een houding van hoge teruggetrokkenheid aan. Zijn strakke zwijging keurde het optreden van De Visscher af.
De andere onderwijzers lachten in zijn bijzijn hun ware bedoeling
onherkenbaar weg achter een nietszeggend:
'Nou, je hebt ze lelijk aan de tand gevoeld.'
'Dat zou u nog wel eens kunnen opbreken,' deed het hoofd op een
voornaam-vermanende toon.
'Waarom?'
'Waarom? Waarom? Dat weet u zo goed als ik!'
'Dat weet ik niet! Ik heb mijn recht gezocht, en niets anders. En de
waarheid gezegd!'
'Men moet het gezag eerbiedigen.'
'Welk gezag?'
'Het gezag van de burgemeester en de raad.'
'En dat van de secretaris zeker? Misschien ook wel van de orgeltrapper en van de bode van het raadhuis? En van de veldwachter en
de pastoorsmeid?'
De hoge les-uitdelende toon van het hoofd irriteerde De Visscher.
'Ja, ja. Praatjes vullen gaan gaatjes.'
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'Ik heb toch de rechten van ieder staatsburger.'
'Zulke denkbeelden zou ik maar voor mezelf houden.'
'Ik niet.'
'U zult die toch in het bijzijn van geestelijken en autoriteiten niet
durven verkondigen. Tenminste, dat zou ik u niet aanraden.'
'Waarom niet?'
'Dan zoudt u wel eens een mal figuur kunnen slaan tegenover mensen, die nog dieper in de wetenschap doorgedrongen zijn dan u.'
Het hoofd begon minachtend te schamperen en kon moeilijk zijn
opborrelende kwaadheid bedwingen.
'Ik praat niet over mijn wetenschap.'
'Zelfs de liberale minister Van Houten heeft gezegd, dat de onderwijzer zich in zijn denkbeelden richten moet naar zijn omgeving.'
'Neem me niet kwalijk, ik betwijfel het dat hij het zó gezegd of bedoeld heeft, want dan zou een onderwijzer een raar wezen moeten zijn,
een soort weerhaan. Overigens, wat hij gezegd heeft, komt alleen voor
zijn rekening. Het is in geen geval wét.'
Toen liep het hoofd kwaad naar binnen.
De andere onderwijzers sloten zich nauwer bij De Visscher aan. Zij
hadden ook al meermalen onaangenaamheden met het hoofd gehad
tengevolge van zijn gezag-willend autocratisch optreden. Gewoonlijk
kwam hij de klas biimen om aan de kinderen te zeggen, dat er op een
bepaalde dag geen school zou zijn. Dan konden de onderwijzers het
meteen op die manier ook horen.
In de winter stookte hij zelf de kachels in alle lokalen, en dan gebeurde het vaak, dat het er koud was. Turfbakken en poken liet hij
voor het begin van de school wegdragen. Maar eens op een morgen
had hij dat vergeten en de onderwijzers maakten daarvan gebruik om
zelf te stoken. Even later kwam hij echter een lokaal binnenvallen,
rukte de kacheldeur open en keef in het bijzijn van de kinderen:
'De kachel zit veel te vol!'
'Dat dunkt me niet. Het is hier nog niet warm.'
'U hebt niets te dunken. Het is hier warm genoeg.'
'Nee, het is hier koud.'
'Ik heb te beslissen, of het hier warm genoeg is.'
'Als u de thermometer hier brengt, die voor dit lokaal bestemd is,
kunnen we het zien.'
'Die breng ik, waar ik verkies.'
Toen haalde hij de bovenste turven uit de kachel en liet de bak naar
het brandhok brengen.
In het publiek geurde hij, dat in zijn school zo weinig brandstof nodig was, niet meer dan in twee lokalen van een paar gehuchten. In
een rekest om salarisverhoging haalde hij dat ook als argument aan en
verklaarde zich bereid voor een bepaalde, nog lagere som per jaar
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de zorg voor de brandstof op zich te nemen.
Op de vergadering, waarop De Visscher de Bond van Nederlandse
onderwijzers had gepropageerd, bleef hij eerst stil-glimlachend en
hoofdschuddend zitten zwijgen. Eindelijk minachtte hij:
'Och laten wij ons maar niet druk maken. Waarlijk heren, de sop is
de kool niet waard. Voorlopig weegt één hoofd toch nog wel zwaarder dan een partij hulponderwijzers.'
Vrijdag's avonds kreeg De Visscher per post een exemplaar terug met
een begeleidende briefkaart, zonder enige aanspreking.
Hierbij het 'moois' (!!??) terug. Toen ik zag, van wie het kwam, heb
ik even mijn handschoenen aangedaan. Een zekere plaats achtte ik er
zelfs nog te goed voor!!!!!
NOLLEN

onderwijzer, Heikant.
Verscheidene Peelheimse veenarbeiders hadden een exemplaar meegenomen. In de trein vergaten zij er de meiden om. En gedurende de
schafturen moesten de jongens, die nog niet lang van school waren,
de stukken zo goed en zo kwaad als het ging hardop voorlezen. Zij
braken wel de tong over sommige woorden, maar bij de gedeelten
over lage weeklonen en armoede gingen de stemmen van de luisterenden rumoerend en instemmend op. Dat begrepen zij volkomen.
'Ja, precies zo is het! Motdomme, hij geeft ze erop. Zo moest hij het
hebben, de deugniet!'
De werklui van 'De Nijverheid' stelden alleen maar belang in het eerste stuk. Een grote troep lag in het middaguur om de familie van Toon
Peeters heen. Sjang las voor. Open monden van verbazing gaapten
hem aan. Wat die Sjang het kon! Net of hij op een preekstoel stond, zo
hard. Maar het was ook schoon gezegd op dat papierke. Hoe prakkezeerden ze het toch allemaal bijeen? Het ging als een paternoster.
'Dat moet ge nou goed begrijpen. Begrijpt ge dat nou o o k . . . dat is,
dat wij veel te weinig verdienen voor zo'n harde arbeid. Twaalf cent
per stok, schande is het!'
'Ja, ja, dat is waar. De Peel is niks waard, niks!'
'Kapot werken moet men zich hier. Een os heeft het beter. Zal ik u
eens krek zeggen hoe het is? Arbeiden als een beest, grote hopen vreten en zuipen, de hut vol kinderen en gauw de grond in, dat is het leven van de Peel!'
'Ja, wat anders? Wat moesten we beginnen?'
'We moesten eigenlijk staken.'
'Staken?'
Ja, het werk erbij neergooien, meer verdiensten vragen. Ze kunnen
ons immers toch niet missen.'
Niet missen? Nou, er zijn genoeg anderen. Nee, van staken moeten
we niks hebben.'
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'Ik doe liever iets anders,' begon er een dubbelzinnig tegen een meid.
Ruw gelach daverde na die woorden omhoog uit de troep.
De jongens, niet begrijpend hun eigen leven, dat hen heendreef naar
een nog erger lot, maakten zich los van de stiltedwang en begonnen
te lawaaien. Daardoor werd het brommend gepraat van anderen overstemd, die vermoeid wat bleven nasuffen over het gehoorde.
Het was waar, wat daar geschreven stond, maar veranderen zou het
wel nooit.
Sjang had de naam van 'hoog geleerd' te zijn. En het te durven zeggen, als het erop stond. Het was liefhebberij hem aan te horen. Het
zo te kunnen kwijt worden als hij, dat was iedereen nog niet gegeven.
Daar moest men voor in de broek gestoken zijn. Hij wist over allerlei
mee te praten, wat hij allemaal in Pruisen had gezien. Daar was hem
ook meer vrijmoedigheid eigen geworden.
Dien, de vrouw van Toon, vertelde gloriënd, dat Sjang ook zon schone brieven kon schrijven. Zo koddig, dat zij niet meer kon van het
lachen, ze zou er zich van bedoen, en toch ook ooit zo schoon, dat
zij ervan moest schreien. Daar, zij kon niet lezen, het had er in
haar jongen tijd niet aan gezeten dat te Ieren. Zij was wel naar de
school geweest, maar toch niet van betekenis. Zij moest dadelijk de
boer op en werken, dat de knoken kraakten, want haar vader kon
haar niet laten leeglopen en luieren als een dame, net als er tegenwoordig veel deden. Men zou zeggen, waar moest het heen met al die
grootsigheid? Het was een grote schande. En als kind was men ook
niet wijzer, dan speelde men maar in de school, maar als zij de brieven van Sjang hoorde voorlezen, daar, dan was het net, of iemand
uit een boek aan het preken was. Toen hij met haar zuster Fien vrijde,
had hij haar toch zo'n schone nieuwjaarsbrief geschreven. Fien kon
het ook goed, dat had ze van hem geleerd. Zo van: Wederom is
een jaar verlopen, wederom is een jaar voorbijgegaan met lief en leed,
wederom is een jaar verdwenen in de kolk der eeuwigheid. Ja, toch zó
schoon! En toen hij een paar maanden getrouwd was, had zij uit
Pruisen een brief van hem gekregen, zo grappig, dat zij er zich de buik
van moest houden. Zij bewaarde die brief altijd. Kijk, lees maar eens.
Na dat woorden-geratel ging zij een verscheurde, geel geworden enveloppe halen, die tussen wat kierengoed in een kist weggeborgen was
en pakte het in de vouwen doorgesleten velletje met twee, even langs
de rok gestreken, vingers eruit. De vier kantjes waren bijna volgekrabbeld met op elkaar gedrongen letters en de regeleinden rondden omlaag:
Ge Achte Zwager En Zwagerin En
uw gansen klijn Kinderen
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Met gezondhijd moet ik U nu schrijfen dat het zoo lang geduurt
heeft eer ik kan komen ik meende Zondags zeker te komen en dat is
mij maar altijd geveeldt den eersten Zondag kwam Hendrik van Duiken juist wie ik weg wilde doen met van zijn kinderen toen kon ik niet
weg toen meende ik in de week al eens te komen maar lukte niet men
kan niet weg of als men zijn ij gen baas is dat schilt al veel en nu
Zondag die verbij is moes ik met paart uitrijden zoo is dat ummer wat
ik meende Maandag die tubbeltjes anders zeker met komen te tellen of
die franger of die marken wie gij wilt. Nu vele Groeten van mijn
vrouw of Fientje wie ik ze noemen wil. Vele groeten van Hendrik van
Duiken en Truujke en kinderen. Ik had ook niets geschreefen wie
het ons afgeloopen was wie wij vertroken zijn en toen wij in Duitschland aankwamen. Wij waren bald in drie stonden aan de baan en wij
hadden nog tijd en konden nog een glas bier drinken en wij waren
tot Glabach gevaren. En dinsdags avonds troken wij naar Duiken toe
daar waren wij heel goed in de schik met ons bijden zij waren goed
bezorgt voor ons des ander daags om vier uur vertroken wij van Duiken naar ons verblijfplaats des avonds kwaamen wij aan Ons goed
op scheben deden ze daar nu goet gegeten en daarna nogmaals goet
getronken en toen ging alles vlot van kant daar hadden wij nog blazier en Vruid gehad. Nu eindelijk is het een uur 2 en al op 3 aan
krijg men slaap dus willen wij wel even gaan slaapen spreekt de een de
ander Nu daar wordt ons het bed geweesen en wij troken te zamen
naar bed naar boven toe een heel ganse grootte kamer daar stonden
twee bedden wij moeten ieder op een maar wie wij De deur en sleutel
maar dicht hadden nu kunje raden wie geslapen hadden.
Maar die beden waren zoo vijn dat men ervan verschrikte de ganze
kamer met tapijten en Dierenveelen verziert en al in het wit vijn De
tweede avond wilde ze ook nog hebben dat wij daar bleven slapen
maar wij trokken naar eigen lokaal en gingen slapen Ik kom zelf de
Zaterdag zeker goet weer of siegt weer daar wordt niet meer naar gezien dijt of geen dijt ik kom zeker Nu wij zijn heel goedt daar en gaat
tot nog toe heel vlot en wij zijn bijden al heel goet gewent en fientje
mijn vrouw is heel goed gezond die kan die Duitze kost heel goed
verdragen Nu vele groeten van Uw zwager en Uw zwagerin fientje
en aan toon en dien kinderen ik wil de zaterdag wel over de peel hooren het is hier duur en Daarom heeft dat zoo gegaan anders hat ik
ook eerder geschreeven neem dat niet kwalijk op want ik heb het niet
kunnen verbeteren En al avonds hebben wij buurters daar wort uitgelegt ieder wat en er wordt snaps gehaalt en lieter twee lieter dat is al
onverschillig dan kan men ook nog kalm schrijven en blijft dat weer
zitten ja morgen avondt ja zeker wordt dan gezecht en dan dien en
de kinderen moeten zich over spreken wanneer zij eens willen komen
dat kunnen zij doen wie ze willen want dat hadden wij heel graag
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zij zullen ook wel schik hebben want het is hier veel groot gedoei Nu
met de grootste Gezondheid hou ik op met schrijven Nu ajuis tot
ziens
Blijf maar in Afwachting
Uw Familie
Zwager en Zwagerin Fientje
Ons kinderen bestellen nog geen kompelementen.
's Zaterdags bij de uitbetaling werd kortaffend aan een twintigtal Peelheimse veenarbeiders, die instemmend over het stuk van De Visscher
gesproken hadden, gezegd, dat er voor hen geen werk meer was.
Wie nog schuld had in de winkel van Jennesen, kreeg alleen het overschietende van het weekloon toegesteld.
Het sloeg op hen neer als een verschrikking met brodeloosheid. Een
van hen, door de angst aangedreven, stootte zijn wanhoop uit. Wat
moesten ze dan begitmen, en hun vrouwen en kinderen? De anderen
kregen daardoor ook meer durf, en met sombere blikken drongen zij
naar voren. Maar onverschilligend duwde de secretaris hun toe:
'Ga maar naar De Visscher, die weet immers alles het best!'
Verder stond hij hun niet te woord.
'Allee, zie maar dat ge weg k o m t . . . en staat daar niet te dringen, er
wordt hier geen armenbrood uitgedeeld!'
Wrokkend trokken ze de weg naar huis op, de spade en de bijl voor
het loshakken van hout in het veen op de schouder en de lege knikkezak met de kruik bungelend langs de zij. Als ze dat gemene secretariske hier tegen kwamen in de hei, dan zouden ze hem in stukken
hakken, dreigde hun sombere, machteloze woede. Hen uit de verdienst schoppen, alsof zij honden waren, dat kon hij. En morgen
zou ie weer op het orgel zitten te doedelen. Zij moesten dan zeker
maar met hun vrouwen en kinderen verrekken, omdat ze gezegd hadden, dat de meester de waarheid had gesproken. En er waren er toch
nog veel meer, die er ook net zo over riepen, waarom konden die dan
blijven? Omdat ze te veel schuld hadden in zijn winkel. Als hij hén
weg joeg, wist hij wel, dat hij niks meer krijgen zou. De deugniet had
ze er precies uitgezocht, waarop hij geen schade hoefde te lijden.
Ze gingen naar het kosthuis van De Visscher en schreeuwden in hun
ziedende kwaadheid door elkaar, wat het secretariske nu weer gedaan
had.
Hij stond stomgeslagen over die uitwerking van zijn verweerschrift.
Op zulk een laagheid was hij niet verdacht geweest. Het flitste hem
nu door het hoofd, dat die geraffineerde wraak was overlegd om hem
het smartelijkste te treffen. Dat brodeloos maken van werklieden was
dan voor het niet denkende publiek het gevolg van zijn optreden. En
wat moesten die gezinnen aanvangen?
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Naar de arme gaan en hun kinderen maar op het raadhui2 brengen,
schamperden de arbeiders. De Visscher bracht de nacht door onder
vreselijke kwellingen van zijn gemoed. Hij zag die mannen, door de
willekeur van een dorpstiran onmeedogend weggestoten in ellende aldoor vóór zich. Al die mensen, die eerst hun leven verzwoegden om
de kliek de zak met gemeentegeld te vullen, waren nu opgeofferd aan
haar zucht om hém te vernietigen. Heersen en zich verrijken, dat alleen was haar doel, en wat in de weg kwam, moe2t vertrapt worden.
De morgenpo2t bracht Het Nieuws van Peelland rond. Een artikel
met het op2chrift 'Een Pamflet' en een venijnig ingezonden stuk doorvlijmden zijn hart met nieuw lijden.
Beide stukken lieten de inhoud van zijn ge2chrift onaangeroerd. Dat
noemden de 2chrijver2 te laag, en er een enkel woord aan te ver2pillen
zou voor zo'n heer als De Visscher een eer zijn, die wellicht zijn aan
waanzin grenzende hoogmoed en zijn eigenwijsheid nog maar zou
verergeren. Het was walgelijk te moeten aanzien, dat zo'n pedante
schoolmeester, zo'n a-b-c-leraar, zijn grenzeloze brutaliteit zover kon
drijven en het door hoge beschikking wijselijk ingestelde gezag op de
laagste manier durfde beledigen. Voor zo'n in-schandelijk gedoe waren geen woorden te vinden. Als het niet zo diep, diep treurig was,
zou men erom moeten lachen: een wezentje, dat het helemaal gebracht had tot meester, kv/am met een grote mond vertellen, dat hij
wel eens de waarheid(!) zou bekend maken, maar vergat, dat de aangevallen personen toch dagelijks gedachten uitten, waaraan hij met
zijn grote mond niet eens tippen kon. Als ooit het spreekwoord 'Ie
style, c'est l'homme' van toepassing was, dan wel hier, men hoefde
maar te letten op de aanmatigende toon van dat pamflet. Die deed toch
wel allerminst denken aan een opvoeder der jeugd. Zou de gratisopleiding hier niet de oorzaak zijn van een meer en meer voortwoekerende kanker in de maatschappij? Met de vaak zuur verdiende belastinggelden werden onderwijzers opgeleid uit de minste standen, terwijl bijzondere scholen door de ouders moesten betaald worden, omdat de staat zijn beurs gesloten hield. Die onderwijzers hadden de
treurige moed, schaamteloos met denkbeelden voor de dag te komen,
die een brave, godsdienstige bevolking met afgrijzen moest vervullen.
De ouders van Peelheim mochten niet dulden, dat hun dierbaar kroost
nog een dag, nog een uur toevertrouwd werd aan iemand, die de tere
hartjes der kleinen zou vergiftigen met zijn besmettende adem. Daarom: een bijzondere school opgericht als enig redmiddel in het dreigende gevaar!
Het ingezonden stuk was op sommige plaatsen bijna gelijkluidend met
het hoofdartikel, maar noemde geen naam. Het sprak nog van een
zeker schrijvertje, dat zijn gal uitspuwen wilde, misschien wel door
een concurrent betaald werd en nu zijn eigen gemeente voor een
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handvol zilverlingen ging verraden en overleveren aan een op schandaal belust publiek, van liberalen en socialisten.
De hele zondagmorgen was het druk in de herbergen. De notabelen,
aanhangers van Jennesen, liepen luidruchtig door de straat, sommigen zwaaiden achteloos-doend Het Nieuws van Peelland in de hand.
'Gelezen?'
'Ja, nou, asjeblief. Ik had nog geen tijd om eerst koffie te drinken.'
'Fijn, hé?'
'Pikant, hoor, pikant! Net kost voor een a-b-c-leraar.'
'Hij zal er zijn buik nou wel vol van hebben.'
'En anders moeten ze hem nog maar eens wat voeren. Het smaakt
mij naar méér.'
'Foei, foei, wat een leedvermaak!'
Met een afkeurende doening grinniklachte de een de ander toe.
In 'Den Gouden Leeuw' kwam de Jennesen-partij '2 morgen2 altijd
borrelen en '2 avond2 bier drinken. Daar werd alle dorp2politiek afgehandeld, terwijl er alle raad2be2luiten ook vooraf werden klaargebitterd, zodat op de vergaderingen geen woord over enig voor2tel hoefde be2proken te worden. Dat wa2 ingevoerd, sedert De Visscher eens
een raadsvergadering had bijgewoond, waarover Jennesen na afloop
woedend uitviel. Wat had die kale schoolmeester hen te komen afluisteren? Hij had er toch niets mee nodig, wat er op de vergaderingen gedaan en gezegd werd. Daar moest het publiek buiten blijven.
Het had er niets mee te maken.
De raadsleden vonden dat ook.
'Ja, ja, jui2t gelijk de secretaris zegt. Goed gesproken! De veldwachter moest maar aan de deur gaan staan in het vervolg en hem de
trappen af smijten, zo'n schooier, komen luisteren en dan er over gaan
babbelen zeker, en alles aan de grote klok hangen.'
Die zondag-voormiddag was de gelagkamer van 'Den Gouden Leeuw'
vol van praatrumoer en uitgestoten gelach.
De glaasjes bitter en klare gingen aanhoudend omhoog en werden na
het herriënd geschreeuw: 'Vivat de secretaris!' 'Leve de Peel!' 'Op
de bijzondere school!' aan de gloeirode gezichten gezet.
Als de school klaar was, zouden ze De Visscher met de harmonie laten nablazen. Ja, maar wijd genoeg, dat hij niet meer terugkwam. En
met de bezem de straat laten vegen, waar hij had gelopen. Als hij
durfde omkijken, moest er een klaar zijn om hem in het gezicht te
spuwen. Ja met een goeie vette klats, zo'n bruine van een peelwerker.
Een bijzondere school moest er komen, deed Jennesen, die was er nodig, al kostte ze de gemeente honderdduizend gulden.
Ja, ja, komen moest ze er en komen zou ze er ook.
Na de hoogmis klepperde het gestamp van klompen over de straatste388

nen. De ontslagen veenarbeiders, in hun bruinbemoerde turksleren
werkkleren en met de spade op de schouder, stalperden in een troep
naar het raadhuis.
Een hoop volk met lawaaiende kinderen liep hen achterna.
De arbeiders schreeuwden, dat ze naar het secretariske wilden om
eens met hem te spreken, of er geen werk meer was.
Jennesen kwam uit de kerk, waar hij het orgel bespeeld had onder
de dienst. Zijn gloriënd gezicht verschoot in een bleekheid van een
opsidderende woede met een plotseling aanheftigend angstgevoel, en
gehaast, zijn schuw beweeg trachtende te bedwingen onder een onverschillig-doen en een verachtend schouder-ophalen, liep hij 'Den
Gouden Leeuw' binnen. Maar nadat de werklui de trappen opgeklost
waren, kwam een veldwachter hem zeggen, dat de burgemeester liet
vragen, of hij dadelijk even komen wou. De wethouders, enige raadsleden en een paar klerken van de fabriek zaten ook in de herberg. Hij
nam hen allen mee.
De oude burgemeester zat te beven in zijn stoel, terwijl de arbeiders in
de gang stonden te wachten.
Jennesen, sterk door de tegenwoordigheid van de anderen en van de
politie, gaf de veldwachter kort bevel, één voor één binnen te laten,
wie wat te vragen had. Ieder zijn beurt afwachten.
Dat verzwakte de troep ineens. De een keek de ander aan, en een
houding van vrees kwam over hen aanaarzelen. Ze begonnen hun
klompen te schuiven. De voorsten scharrelden wat achteruit om plaats
te maken voor hem, die het eerst zou willen. Maar niemand trad naar
voren.
'Allee, komt er nou niemand?' snauwde de secretaris uit de burgemeesterskamer.
'Nee meneer,' spotte de veldwachter.
'Dat ze dan maar gauw oprukken, die onbeschaamde kerels! Hier
binnen te komen dringen gelijk gepeupel. Veldwachter, doe ze naar
buiten en wie niet gauw gaat, een proces.'
De werklui hoorden het kijven, en hulpeloos, klein als gestrafte
schooljongens slopen zij weer de trappen af en de straat in, naar een
café. Een jouwend gelach daverde hen achterna.
Het bleef de hele dag woelig in het dorp. Nollen en een troep Heikantse boeren, die na de middag naar Peelheim gekomen waren, lalden de
herbergen rond: Vivat de secretaris! De Visscher in de fuik!
Jennesen en zijn aanhangers liepen in een groot gezelschap tussen
nen in. Overal trakteerden zij op jenever en bier. Alle kasteleins kregen dadelijk de boodschap, dat de hele vertering voor rekening van de
secretaris was. Het kwam er niet op aan hoeveel, een ieder moest
maar drinken zoveel als hij lustte.
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Een bulderend gejuich ging uit de gepakte volksmassa op. Dan verzekerde dronkemans-gehakkel in een geroes van stemmenrumoer, geschreeuw en voetgestamp, dat ze nog nooit zo'n schone dag beleefd
hadden. Voor geen geld zouden ze willen, dat ze thuis gebleven waren. Maar dat deden ze ook niet. Ze waren gekomen voor de secretaris, want ze hielden veel van hem. De secretaris was de schoonste
mens van de wereld. En Jennesen, vleiend dat zijn vrienden hem zo
goed steunden... de Heikant, dat waren beste mensen, daar zou hij
alles voor kunnen doen, alles. En al dronken ze dertig tormen bier uit,
dat had hij voor hen over, en méér ook nog. Verdomd als het niet
waar was. Ook gemeentewerklieden zwolgen mee sterke drank naar
binnen en drongen zich in de nabijheid van de 'bazen', dat hun geschreeuw maar goed gehoord zou worden.
Het wegsturen daags te voren van een twintig arbeiders ineens had de
vrees op hen neergeslagen, te meer, omdat zij op een slecht blaadje
stonden bij Jermesen. De een had in een andere winkel gekocht, de
ander had in een ogenblik van zelfvergeten over het secretariske gemopperd, de derde stond bij hem diep in de schuld, en allen wisten,
zij hadden het duidelijk gevoeld, dat zij minuut op minuut gevaar
liepen 'er uit geschopt te worden'. Zij wilden zich aangenaam maken,
en hun zucht naar sterke drank dreef hen aan bevrediging te zoeken,
waar die maar te vinden was. Dan hadden ze dat tenminste toch. De
stilmokkende ontevredenheid scheen voor een ogenblik opgeslurpt te
worden door de herrie ten gunste van de dorpsmachten.
De Visscher dwaalde die zondagmiddag door de hei, overgeleverd aan
een doffe somberheid. De vlakte lag eenzaam, grauw van tint en grauw
van stilte, begraven onder een loden herfstlucht.
Bittere gedachten schoten op in zijn hoofd door de foltering van zijn
gevoel. Als hij de macht had om de wereld in één seconde te vernietigen, zou hij het doen.
Tot eindelijk het kwellen van zijn geest zijn lichaam afmatte en hij
verviel in een suffe gevoelloosheid.
Gedurende de nacht van zondag op maandag waren bij de
secretaris verscheidene ruiten stuk geslagen. Buurlui van Jennesen hadden wel gerinkel en daarna lopen gehoord, maar overigens wist niemand er iets van te zeggen. De politie vorste rond de gemeente, vooral
onder de weggestuurde werklui, ook zonder wat te vinden.
De aanhangers van de secretaris riepen: dat was allemaal de schuld van
het opstokend schrijven. Er moest zeker revolutie komen. De mensen,
die er naar luisterden, zouden hun eigen ongeluk in lopen,
's Avonds brachten de peelarbeiders nieuws uit het veen mee naar huis,
dat door de Jermesen-partij gebruikt werd om de bevolking te bewerken.
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De directeur van 'De Nijverheid' had Toon Peeters en zijn zwager ontslagen. Nu zag men het wel, de secretaris had groot gelijk gehad met
die arbeiders weg te sturen. Dat zou iedereen doen. Geen enkele baas
hoefde toch te verdragen, dat zijn werkvolk tegen hem opstond? Wie
niet tevreden was, moest maar gaan. Ontevreden mensen kan men het
nóóit naar de zin maken. Als een arbeider nog mopperde, die zo'n
schoon geld kon verdienen als bij de gemeente, van zestig cents de dag
tot een gulden toe, en méér nog, waar moest het dan heen? Bij zulk een
verdienste hoefde geen werkman armoede te hebben, of het was eigen
schuld, puur eigen schuld. Het lag maar aan, hoe hij leefde.
Een ploegbaas van 'De Nijverheid' had in het troepje werklui rondom
Sjang heen hard meegedaan aan het klagen over de lage lonen voor een
arbeid als turfgraven. Maar door een uitvragende opzichter, die wist,
dat Peelheimers het stuk van De Visscher meegebracht hadden, liet hij
zich gemakkelijk brengen tot het vertellen van het staken. De opzichter
liep daarmee naar de onderdirecteur, een dorpsgenoot van Toon Peeters, die van arbeider tot ploegbaas, van ploegbaas tot opzichter en toen
tot ondei directeur was opgeklommen. Alle werklui vreesden hem. Hij
had hetzelfde harde leven doorstaan als zij, maar in zijn betere dagen
dacht hij daaraan niet meer terug en behandelde hen met een vitterige
strengheid. Bij de directeur had hij zich onmisbaar weten te maken.
Omdat hij het werk kende door eigen ondervinding en daarbij een geslepen ijver toonde voor het belang van de maatschappij, was hij van
het een tot het ander opgeklommen, en liet de directeur zich heel door
hem leiden in arbeidsaangelegenheden. Hij wist van zekere knepen en
had als werkman daaraan zelf meegedaan, zoals het natte turven smokkelen tussen andere na slecht gevlotte arbeid om een 'stok' vol te krijgen. En een afkeuring van hem betekende bijna zeker weggestuurd
worden. Ook zijn stuggend uit de hoogte doen verbitterde de werklui,
die dadelijk hun kwaadheid uitten door te schamperen over de tijd,
toen hij zelf nog arbeider was. Moest die zo doen, die vroeger zelf ook
blij was met spek en bier na zich de knoken krom en scheef gegraven
te hebben?
Toon Peeters en Sjang kenden zijn familie en hadden wel eens geschimpt tot de andere arbeiders, dat zij maar eens mee moesten gaan
naar hun dorp, dan zouden ze hen eens in het huis brengen, waar die
grote mijnheer armoede had geleden, dat hij zwart werd, en ook bij zijn
broers en zusters. Dat was een mooie, die!
Dat zat de onderdirecteur verkeerd. En toen hij gehoord had, dat Sjang
de anderen wou opzetten tot staken, gaf hij de Peetersen gedaan. Zulke
lui waren gevaarlijk. Maar allemaal weg!
De directeur zelf vond het stuk over Peelheim uitstekend. Hij zat er
zich over te verkneukelen onder het lezen. Maar dat andere, over de
391

werklonen in het veen, had De Visscher eigenhjk wel achterwege kunnen laten. Het gaf maar ontevredenheid, en veranderde de toestand
toch niet. De maatschappij was op het ogenblik al heel blij, als de boel
aan het draaien bleef. Er moesten toch al ieder ogenblik arbeiders afgedankt worden. Het was toch beter een halve boterham dan niets?
En laag? Kon men nu zo'n verdienst zo maar laag noemen? Het was
ook mogelijk te véél te verlangen.
Maar dat stuk over de Peelheimse veen-exploitatie, prachtig, raak! Zo
moest die Jennesen juist in het hoekje gezet worden. Was dat zakendrijven? Die aartsknoeier maakte van handel en industrie een schelmenboel, gewoon niet om aan te zien, al had men er zelfs niets mee uit
te staan. En voor hoeveel had hij bovendien 'De Nijverheid' al benadeeld! Die secretaris kende maar alleen de veenexploitatie in verband
met de diepte van zijn eigen zak, en dat kende hij ook goed!
De Visscher had het artikel over arbeidslonen weg kunnen laten, maar
hinderen deed het toch niet. Van de maatschappij was niets bepaald ongunstigs gezegd. Integendeel, tegenover Peelheim maakte 'De Nijverheid' ook in dat opzicht een goed figuur.
Werk was er voor de ontslagen arbeiders niet te vinden. 'De Nijverheid'
stuurde zelf werkvolk weg, en de firma Verstegen & Verdonk dreef
haar veenexploitatie nog altijd in het klein, met slechts enkele arbeiders
uit Haarst. Wel had het bouwen van een 'villa' voor een directeur geruchten doen opleven, dat haar fabriek ook uitgebreid zou worden.
Verstegen was zo rijk, die kon wat dwingen, zeker zou er een 'gedoei'
komen staan als van 'De Nijverheid,' met meer dan duizend werklui.
Toen bleek, dat hij zijn getrouwde klerk directeur gemaakt had. Die betrok met zijn jonge vrouw de nieuwe woning, waarin voor Verstegen
een kantoor gereserveerd was. De zaak bleef haar zelfde kleine bestaan
gelijkmatig voortzetten. Voor de directeur was er niet veel te doen,
maar hij had een ruim salaris. Verstegen bracht geregeld een paar dagen van de week in de Peel door, en al gauw wist iedereen, dat hij alleen om de vrouw van de directeur kwam. Er scheen van uitbreiding
nog geen sprake te zijn. Ja, zoals verteld werd, was het hém immers
ook zo gegaan met zijn baas. Nu hij geld genoeg had wilde hij er óók
van profiteren.
De directeur bevond zich er financieel goed bij. Hij had zich aan zijn
vrouw laten koppelen door Verstegen, en liet haar begaan, omdat hij
er rijk van kon leven. Nu en dan ging hij er echter op uit, op reis 'voor
zaken'. Twee meiden, die voor de firma werkten in het veen, had hij
naar Brussel gebracht. Daar wist hij goede diensten. Maar beiden waren
na een paar maanden weer teruggekomen. De dienst was haar helemaal
niet bevallen.
De arbeiders knipoogden tegen elkaar, als zij de directeur met een van
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de meiden, wat van hen afgezonderd, zagen praten. Nu eens gebeurde
het, dat er 's avonds op weg naar huis een terughep, ze had nog wat
vergeten, zou dadehjk wel nakomen. Dan werd er geroepen om bij de
directeur aan huis iets te halen.
De boeren in Peelheim hadden ook geen werk. De meeste landbouwbedrijven kwijnden onder de druk van zware hypotheken en van gebrek
aan vakkennis der boeren. Zoals vader en grootvader zaliger. God geve
hun de hemel, gedaan hadden, zo deden zij ook, en van die geleerdheid
uit de boeken en die nieuwerwetse fratsen moesten ze niks hebben, helemaal niks!
Het weinige, dat de arbeiders hadden overgehouden van het weekloon,
was in de eerste dagen na het wegsturen verteerd. En aangedreven door
het schreiend klagen van de kinderen, die honger moesten lijden, ging
de een na de ander, neergeduwd door de sombere troosteloosheid van
hun lot zonder enig oplichtend vooruitzicht, de moeizame zware eerste
gang naar het armbestuur.
Maar de armmeester liet hen niet verder komen dan de dorpel van zijn
huis. Daar snauwde hij hun toe met een schreeuwstem, die de straat
over klonk. Wat moesten ze? Komen halen zeker weer! Ja, dat was gemakkelijk. Leeglopen en zat vreten en als de broodkruimels hen staken,
herrie schoppen. Welja, de gemeente moest het maar betalen. Ze hoefden niet te komen om wat te vragen. Het armbestuur gaf niks aan weggejaagde werklui, dan hadden ze maar beter moeten oppassen. Allee,
maar weg! Maar op een ander gaan schooien!
Als zij vernederd, klein geslagen door dat grauwend uitvallen, en
machteloos ineengeknakt tot een kruipende deemoed door hun armoede
en de gedachte aan hun hongerende vrouwen en kinderen, met een
bedelend-tonende stem vol tranen schuchterden, dat zij geen werk konden vinden en al vast met een beetje geholpen zouden zijn, dan barste
hij weer opnieuw, met schamperende striemingen hun gevoel geselend:
'Wij kunnen niet helpen, hebben toch al mensen genoeg te ondersteunen, die het verdienen. Dat zou mooi zijn, allemaal maar van de gemeente leven! Wat hebben we aan zo'n volk? Dat ze maar vertrekken,
in andere plaatsen maar zien terecht te komen. De gemeente kan ze
goed missen. Maar naar Pruisen of naar Engeland, daar zijn ook venen!'
Dan daverde hij de deur voor hen dicht.
Bij de Vincentiusvereniging ging het niet veel beter. Ook daar werden
zij kortaffend afgescheept, hoogstens met een briefje, dat zij één brood
konden halen.
Troepjes van twee, drie mannen sjokten nu en dan hun schonkig-vermagerd lijf, gebogen onder de last van een met wat werkkleren en een
paar klompen gevulde kussensloop, en de turfspade op de schouder uit
het dorp weg. Hun gezicht was zwart van ellende en de doffe blikken
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staarden een huivering-aanjagende wanhoop uit.
Zij Heten vrouwen en kinderen achter en gingen op goed geluk de Duitse venen opzoeken om te zien, of daar werk te vinden was.
Als het meeviel, zouden ze hun gezin komen halen.
Enigen vertrokken naar Engeland.
Er ging geen week voorbij, of op een vroege morgen stapte een man
door de straat naar de kerk, met onder de arm een klein lijkkistje, gevolgd door een kind met een kruis en daarachter een vrouw in een
zwarte falie en een rij armelijk zondags geklede kinderen.
De buurt zuchtte: 'Weer een engelke voor de hemel. Dat is 'er door.'
De redacteur van het historische tijdschrift trachtte met een opwekkend
geschreven brief De Visscher aan te moedigen. Maar niet bekend met
de schrijnend treurige toestanden, die de Jennesen-partij voortging over
de gemeente te slingeren, sprak hij alleen van de lage bestrijding in Het
Nieuws van Peelland. De Visscher kon er op vertrouwen, dat, al zwegen misschien uit angst de beterdenkenden in de gemeente, daarbuiten
velen die schandelijke aanval met een innige verontwaardiging gelezen
hadden. Maar de waardering, die nu nog alleen zichtbaar voor hem
leefde buiten Peelheim, zou op de duur ook in zijn omgeving opbloeien.
De omstandigheden hadden een weg voor hem afgetekend, die wellicht
nog onzichtbaar was voor hem en voor allen, maar die hij zou moeten
volgen om aan zijn levensgeluk te komen, al moest hij zich door een
net van moeilijkheden, verdachtmakingen en tegenwerkingen heen
slaan. Voor één ding had hij zich vooral te wachten: de publieke mening te gauw te gaan beschouwen als een almachtig en alwetend beoordelaar. Het kon niet anders, dan dat zij zich nog vaak in de veelheid
van tegenstrijdigheden verwarren moest om zich tenslotte weer eens
machteloos over te leveren aan de dwang, die zo lang al overheerst had.
Wie dat niet goed inzag, liet zich door het schijnbaar vergeefse van al
zijn moeiten neerdrukken tot een verzwakkende moedeloosheid. De
hongerende, luidmorrende en zelfs met dood en vernieling dreigende
massa vergaapte zich immers altijd weer aan het blinkende tuig van het
gespan, als een onderdrukker, omringd door machtsvertoon van geweldmiddelen, zich in het publiek begaf? Dat had de geschiedenis hem
tóch wel geleerd!
Hij moest niet vergeten, dat de eerste resultaten meer bestonden in
tegenhouden van ergere dingen dan in verbetering van het bestaande
slechte. Het zou dwaas zijn, van nietswaardige, eigenbelangzoekende
machthebbers te verwachten, dat zij zwichten zouden voor argumenten
van waarheid en recht. Integendeel, dat ook leerde de historie, dat zij
zelfs nog feller optraden naarmate zij sterker bedreigd werden door een
zich uitbreidend inzicht, en door het gebruik maken van dwangmiddelen in schijn het sterkste stonden kort voor de val.
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Er zou een lange tijd voorbij moeten gaan, eer De Visscher op de publieke mening bouwen kon. Echter niet de moed verloren, hij kon in
alles op de hulp van de redacteur rekenen.

II

Het eerstvolgende nummer van Het Nieuws van Peelland had een
hoofdartikel vol snorkende zinnen over de Peelheimse veenexploitatie.
Nu een zeker lasterpamflet getracht had een smet te werpen op het gezag in de gemeente, en alle zorgen en moeiten voor het welzijn der bevolking had uitgekreten voor — de redactie kon de vuige beschuldiging
nauwelijks naspreken — voor eigenbelang en diefstal, nu achtte zij het
nodig de waarheid, de zuivere waarheid eens bekend te maken. Getracht had, ja, want al dat vuil was op de schrijver zelf neergekomen in
de vorm van een reeks onheilen, door hem gesticht.
De bevolking van Peelheim had spontaan uiting gegeven aan haar gevoel van eerbied en erkentelijkheid voor de heer Jennesen. Overal, waar
hij zich verleden zondag had vertoond, was hij met luid gejuich begroet. Als zijn bescheidenheid er zich niet tegen verzet had, zou men
hem op de handen rondgedragen hebben als een triomfator, die zijn
vijanden had vernietigd. Uit de aandrang hims harten hadden de ingezetenen als één man een feest gemaakt van de dag, om eerherstel te
geven aan het verguisde bestuur. Het gold hier niet meer een persoon
maar een beginsel, het beginsel van gezag en orde als de hoeksteen
van de maatschappij.
Feestdronk op feestdronk werd ingesteld, ieder toonde als om strijd
zijn aanhankelijkheid, en geen enkele wanklank werd vernomen, een
bewijs ten overvloede, dat de beschuldiging van drankmisbruik enz. ten
onrechte de bewoners van de streek zo vaak naar het hoofd geslingerd
werd.
Een woord van bijzondere hulde kwam toe aan de Heikantse boeren,
die in hun eenvoud en rechtschapenheid het leeuwenaandeel hadden in
de grootse, het rechtzinnig gemoed weldadig aandoende betoging. Zij
hadden getoond wars te zijn en te blijven van alle bederfbrengende
denkbeelden, zij hadden blijk gegeven niet gediend te zijn van een geest
van verzet. Een bravo voor de Heikantse boeren! Zij hadden weer eens
het bewijs geleverd dat de landbouwersstand de kern is van de samenleving als de drager van christendom en orde.
Waren er dus eigenlijk voor de velen, die gelukkig nog naar aloude
degelijkheid het gezag wilden gehandhaafd zien, alle redenen tot dankbaarheid voor een optreden, dat — hoe laakbaar op zichzelf — de stoot
had gegeven tot een zuivering van de toestand, het lasterstuk had helaas
ook treurige gevolgen gehad. De redactie hoopte vurig, dat de stichter
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dier onheilen nog tot inkeer mocht komen, eer hij door zijn haat tegen boven hem gestelde personen misschien nog ergere jammer zou
uitstorten over eenvoudige mensen, die gehoor gaven aan de stem van
de verleiding. Zijn drijven had zelfs buiten de gemeente de kostwinning
ontroofd aan een tweetal gezinnen. Het was de redactie een vreugde
hier echter dadelijk bij te kunnen voegen, dat die mensen voor algehele
ondergang bewaard waren gebleven door het menslievende Peelheimse
bestuur. De zo zeer gesmade veenexploitatie van de gemeente had hen
gered in de nood, door hun de gelegenheid te bieden een eerlijk stuk
brood te verdienen.
Had tot nog toe het voor zijn taak ten volle berekende bestuur welvaart
en vooruitgang gebracht in de hele gemeente, en dat met een belangeloze moeite en zorgen, waarvan zich het eerste het be2te nietige schrijvertje nog zelfs geen denkbeeld kon maken, in de toekomst beloofde de
veenexploitatie nog meer zegen te zullen verspreiden over de bevolking.
Het altijd ijverende, nooit vermoeide bestuur was onafgebroken in de
weer om de zaken nog uit te breiden. De mensen moesten toch niet vergeten, welk een last van beslommeringen dat op de schouderen drukte
van hen, die bezield door naastenliefde hun rust en kans op eigen voordeel hadden opgeofferd aan hun zucht het algemeen belang, en anders
niets, te dienen. Een alleszins bekwaam handelsagent was sedert enige
tijd in het buitenland voor de gemeente werkzaam gesteld, en reeds waren de goede gevolgen daarvan te merken in een grotere afzet. Waarlijk, het Peelheimse bestuur, en in het bijzonder de bekwame secretaris,
die edele mensenvriend, verdienden geen blaam, maar hulde, welke hun
gelukkig—de redactie voelde zich dankbaar gestemd het te kunnen vermelden — de vorige zondag ook ruimschoots was bewezen. Waren er
gifzuigers, die zonder het veelomvattende van al die goede zorgen te
kunnen begrijpen, zich op hen wierpen, och, dat zij die toch met een
verachtelijk gebaar van zich afschudden! Mannen, riep de redactie het
bestuur toe, ga voort op de ingeslagen weg, laat u niet ontmoedigen
door miskenning, gij kunt met voldoening wijzen op uw gemeente, gij
kunt iedere aanval afweren door te zeggen: ziedaar Peelheim, ziedaar
ons werk! Het u rechtmatig toekomende loon zal u zeker eenmaal rijkelijk toevloeien als een schadevergoeding voor gebrek aan waardering
van sommigen! Zo zij het!
De Visscher las het artikel, glimlachend: Schreeuw nu maar eens tegen
zo'n wijdgapende schuurdeur!
De snoevende leugens, die zijn schrijven niet weerlegden, wonden hem
niet meer op, maar gaven hem een kracht van kalmte en rustig overzien.
Hij hoefde geen woord terug te nemen van alles, wat hij had gezegd.
En de werkelijkheid van de rampzalige toestand lag op het ogenblik
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duidelijker dan ooit zichtbaar voor iedereen. Gods molen maalt langzaam, maar zeker, kon hij zich zelf troosten.
Het meest trok zijn aandacht de list van Jennesen, die de Peetersen dus
scheen aangenomen te hebben als arbeiders van de gemeente. Die daad
moest dienst doen om de secretaris te verheerlijken, te meer, omdat het
werklui betrof, die door 'De Nijverheid' afgedankt waren. Zo werd getracht de blikken van Peelheim af te leiden op het onmeedogende van
een concurrent.
Iimige blijdschap doorstroomde zijn ziel, toen De Visscher verrast werd
door een ingezonden stukje van zijn vriend Pietersen. Het stond verscholen in de druk met een kleine letter op de laatste pagina, nog achter
de advertenties. De meeste lezers zouden het niet eens opmerken.
Pietersen protesteerde met alle kracht, die in hem was, tegen de verdachtmakingen, waardoor de heer De Visscher in zijn edelste bedoelingen werd gekrenkt en in zijn werk als onderwijzer werd voorgesteld
als iemand, die geen ander doel had dan de kinderen te bederven. Hij
raadde de redactie aan maar eens onbevooroordeeld de veenexploitatie
te onderzoeken, dan zou zij wel tot andere conclusies komen. En zonder
op het ogenblik het vraagstuk openbaar of bijzonder te willen aanroeren, achtte hij zich verplicht er op te wijzen, dat de heer De Visscher
ook als onderwijzer een streng plichtsgevoel bezat. Hij kende hem van
nabij en wist, dat de heer De Visscher als opvoeder der jeugd zo zuiver
in zijn schoenen stond als van iemand kon verwacht worden. Overigens was er immers ook nog de wet, die tegen aanranding van iemands
overtuiging in de richting van onderwijs waarborgde, als dat misschien
in een bepaald geval nodig was. Pietersen kende zulk een geval nog
niet, de redactie wellicht evenmin, maar hij aarzelde niet de verzekering
te geven, dat een dergelijk wetsartikel voor de heer De Visscher overbodig was.
De redactie had er een naschrift bijgevoegd.
Het had haar met leedwezen vervuld, een dergelijke verdediging van
iemand als de heer De Visscher te moeten ontvangen van een priester.
Ofschoon ieder weldenkende verontwaardigd zou zijn over het partij
kiezen ten gunste van een schrijver, die zijn haat luchtte tegen een
hoogstaand gemeentebestuur en een brave, godsdienstige bevolking
vernederde door zijn geschriften, waarin hij haar voorstelde als een
bende van achterlijken, dronkaards, moordenaars en erger, toch had
zij plaatsing niet willen weigeren om zelfs de schijn van partijdigheid
te vermijden al had het belang van de zaak haar het recht gegeven het
stuk te verwijzen naar de snippermand.
Goede raad had zij niet nodig en de bedekte beschuldiging van vooringenomenheid moest zij terugwijzen naar de schrijver zelf, die immers
bekend stond als een vriend van de heer De Visscher. Zij oordeelde niet
over de veenexploitatie zonder kennis van zaken. En wat het onder}97

wijzerschap van de heer De Visscher aanging, zij deelde het gevoelen
van de Eerw. inzender niet, dat het voldoende was, als in de schooluren
niets bepaalds verkeerds geleerd werd. Zij verlangde mannen als opvoeders der jeugd, die heel andere begrippen toegedaan waren dan waarvan de heer De Visscher blijk gaf. Bovendien, hoe gemakkelijk viel het
een onderwijzer ongemerkt het zaad des verderfs in de kinderharten uit
te strooien, drupje voor drupje het gif over te storten in het licht ontvankelijke, tedere gemoed der kleinen. Al waren er Code zij dank nog
onderwijzers, ook in Peelheim, die geen reden gaven tot vrees, toch
achtte zij wegens het overal voortwoekerende kwaad in de tegenwoordige slechte wereld het bijzonder onderwijs noodzakelijk.
Daags daarna, tegen de avond, kreeg De Visscher een telegram van Pietersen, dat hij overgeplaatst was als rector van een liefdadigheidsgesticht en reeds de volgende dag dat ambt moest aanvaarden. Een haastig geschreven, in de luchtige toon gehouden brief, volgde, waarin zijn
vriend hem schreef, dat hij aan zijn bisschop gehoorzaamde. Het gesticht was een inrichting, waarin half idiote mensen verpleegd werden
en verkwisters door hun familie waren uitbesteed. Ook daar zou hij
zijn geluk kunnen vinden. Hij verzocht De Visscher het geval aan zijn
ouders zo rooskleurig mogelijk voor te stellen en te zorgen, dat zij niet
veel leed hadden over die overplaatsing.
Maar verslagen door zijn eigen smart was het De Visscher nauwelijks mogelijk een opvrolijkend licht op die achteruitzetting te laten
vallen, zijn gevoel verzette zich door een heftige opstand tegen de bejegening, zijn vriend aangedaan, en weerklankte de uitingen van leed,
die door de luchtig-doende regels van de brief heen optrilden.
Bovendien maakten de notabele partijgangers van Jennesen de opdracht
nog moeilijker uit te voeren, doordat zij het dorp rondgrinnikten, wat
er met professor Pietersen gebeurd was. Achter hun betreurend hoofdschudden, dat zo'n geleerde mens zo onverstandig had kunnen doen,
grijnsde hun plezier over de nieuwe versterking van hun macht.
De familie Pietersen ging gebukt onder droefheid en zorg over Karel.
De oude dokter beefde van drift, terwijl zenuwtrekkingen zijn mond
omkrampten.
'Moet mijn jongen zo getroffen worden, omdat hij de waarheid stelt
boven alles, omdat hij de stem volgt van zijn eerlijk gevoel. Het spijt
me, dat ik hem priester heb laten worden. Men zou gaan zeggen, dat de
ouders hun kinderen moeten opvoeden tot leugenaars en huichelaars.
De wereld dwingt hen er toe, als zij wensen, dat het hun kinderen
later wel gaat. Maar ik ga naar de bisschop.'
Het troostte de Pietersens en De Visscher wel als een verzachting van
meegevoel, dat meer gemoederen zich door uitingen van afkeuring en
ook daadwerkelijk verzetten tegen die overplaatsing. Tot aanzienlijke
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standen behorende ouders van leerlingen der onderwijsinrichting wendden zich met brieven tot de bisschop. En toen zij daarop geen antwoord
ontvingen, vormde zich uit hen een comité, dat bij de bisschop audiëntie aanvroeg. Na hen aangehoord te hebben, klaagde de bisschop, dat
hij er ook niets aan kon doen. Dan was hij verkeerd ingelicht. Maar
hij kon die overplaatsing voorlopig niet veranderen, want dan maakte
hij zich belachelijk voor het publiek.
'Een groot man maakt zich nooit belachelijk door een fout te herstellen,' driftte een van de afgevaardigden uit.
'Het geeft mij een grote last en veel moeilijkheden. Ik moet toch afgaan op mijn inlichtingen. Ik kan toch niet zelf alles gaan onderzoeken.'
12

Toon Peeters en Sjang hadden zich bij Jermesen aangemeld om werk
in de Peelheimse venen, en waren aangenomen. Maar de secretaris had
er bijgevoegd, dat ze dan ook in de gemeente moesten wonen. Dat was
voor hén tevens veel gemakkelijker, want ze begrepen toch wel, dat het
gemeentegeld onder de mensen van Peelheim moest blijven. Daar was
de turfstrooiselfabriek voor begonnen. En in zijn winkel konden zij alle
waren krijgen, die zij nodig hadden.
Op een zondag ging De Visscher hen opzoeken. Na verscheidene malen gevraagd te hebben, vond hij hen eindelijk. De twee gezinnen
woonden bij elkaar in een halfvervallen heihut, die lang onbewoond geweest was, maar nu wat was opgeknapt. Iets beters hadden zij niet
kunnen krijgen.
Toen De Visscher binnentrad door de lage deur, struikelde hij plotseling over de dorpel. In de schemer, die het vertrekje vol waasde door
één klein raampje, had hij niet gezien, dat de vloer een eind beneden
de begane grond lag. Die vloer was van leem, maar hier en daar brokkelde de korst af in ingetrapte gaten. Verlangend naar wat zondagsschoon hadden de vrouwen er wit zand overheen gestrooid, dat echter
al bijna vertreden was tot een grijs stof.
Fien had een klein kind op de schoot en Dien prutste wat met een ijzeren pot. Sjang zat op een kist, het bovenlijf voorover hangend en de
kin op zijn hand. Toon hing achterover op een stoel, de benen afbengelend langs de sporten. Beide mannen rookten en spuwden snorkend opgehaald speeksel en slijm voor zich neer op de grond tot uitspattende, slijkerige vlekken.
Een walm van een bedorven-weeë lucht sloeg De Visscher tegen.
Na zijn groet bromde van de kant, waar de mannen zaten, een vage
klank even op. De kinderen, die eerst vochten en drenzend schreeuwden onder elkaar, lagen op de vloer met een hoopje turven en gaapten
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hem aan met botte blikken. De twee vrouwen begluurden hem in een
half wantrouwend, half onverschillig zwijgen.
Sjang kende hem het eerst weer terug.
'O, nou zie ik het. Gij bent die heer, die bij ons is geweest in de Peel...
meester De Visscher!'
'Ja, ik hoorde, dat jullie in Peelheim terecht waren gekomen.'
'Ja, de onderdirecteur van de maatschappij was ons graag kwijt.'
'Dat beest van een kerel!' barstte Dien opeens uit. 'Ze praten van een
hel en van een hemel, maar die heeft er toch niks over te doen en vreet
maar zat. En een ander stoot hij in het ongeluk, dat varken!'
'Allee, verdomde blagen, ge maakt een stal van het huis! De deur maar
uit en de straat op!'
Ze schopte met haar klomp een paar kinderen op, die kwakend begonnen te schreien. Toen stootten en vochten allen de deur uit en De Visscher hoorde hen buiten nog kijven en elkaar plagen.
Daarna schoof zij met haar voet de turven wat op zij en verontschuldigde de rommel met haar schreeuwerige stem:
'Ge moet er maar niet naar kijken, hoe het er hier uitziet. Met zon
hoop blagen van jongens is het niet zuiver te houden. Het helpt niki
Over een minuut is het weer even smerig.'
De vrouwen zagen er heel vergoord uit. Slordig gewassen, de haren
klefferig om de kop, in smiezelige bosjes. Vettige, gescheurde en uitgerafelde kleren hingen slonzig om de uitgezakte, knokerige lijven.
Even verwaarloosd waren de kinderen. Het vuil gleed aanhoudend uit
de neus tot op de mond en werd dan met een ophaal weer omhoog getrokken. Even later stroomde het weer uit tot gelige bellen, en de tong
krulde langs de bovenlip likkend omhoog, of een veeg met de mouw
besnotterde het gehele gezicht. Toen ze opsprongen voor het schoppen
en de kijfuitval van Dien, had De Visscher gezien, dat de kleinste meisjes met blote beentjes op de lemen vloer hadden gezeten.
Haar gezichtjes waren dor-geel van magerte, de benen stokkerig-dun,
maar de onderlijven breed uitgegroeid tot een holle ton-rondte.
De drie grote kinderen, die meewerkten in de peel, lagen in een rij op
de grond in een hoek vast te slapen, met de kop op een bundel saamgerolde lappen. Hun lichamen waren klein ineengeschrompeld, afgezwoegd door de vroege, groei-belemmerende arbeid. Nu de ogen gesloten waren, diep in het beenderige gezicht, ouwelijkten de trekken
om de mond van de verwoesting, die het afbeulend werk en de alcohol
hadden aangericht in die jonge levens.
'Ja, ze moeten door de week hard genoeg aanpakken,' helderde Dien
op, altijd op dezelfde kwakerige toon, 'dat is 's morgens vroeg en
's avonds laat en altijd hard zwoegen. En ze zijn ook nog jong, nog
maar kinderen! Maar we kunnen de verdienst niet missen. Het is
toch al gemartel genoeg. Ze moeten 's zondags maar slapen, want an400

ders vlegelen ze toch maar over de straat en morgen is het weer vroeg
dag . . . om vier uur er uit.'
'Ik had uw schrijven gelezen. Dat was mooi, heel mooi, maar het viel
bij de baas niet in goeie aarde,' begon Sjang met iets van vrolijkdoening.
'Verdomme, wat was hij er gauw bij!'
Toon vertrok even zijn gezicht tot een instemmend pijnlijk lachkneepje
van zijn mond en viel daarna weer in zijn somber gekijk.
'Dat lezen is voor ons mensen niks gedaan,' ratelde Dien door. 'Ze
moeten met ons kunnen doen wat 2e willen en dan mogen we nog niet
klagen of mopperen. Dat hebben we vroeger al ondervonden toen Toon
op de weg was. Alle bazen zijn precies hetzelfde. De werkende mens is
maar een hond die ze van de ene kant naar de andere schoppen. En
als hij jankt, schoppen ze hem nog eens dat hij de muil moet houden.
Zo is het precies!'
Een snelle knik met de kop bevestigde haar vergelijking.
Toen vertelde ze, hoe het met het kantonniersbaantje was gegaan.
Toon vulde nou en dan met een enkel woord aan of verbeterde, waar
Dien zich vergiste. Ja, het was ook al een jaar of wat geleden. Men had
zoveel aan de kop.
'En die onderbaas had altijd de pik op ons. We hebben zijn armoe te
goed gekend. Toen was hij ook blij dat hij zijn kinderen de buik vol
kon stoppen met aardappelen en brood.'
Gelukkig nog maar, dat Jennesen hen aangenomen had, trachtte Sjang
hun lot wat te verzachten. De Peelheimse werklui waren er veel erger
aan toe.
Maar met de verdienst was het bij de maatschappij toch een boel beter.
Toon en hij hadden nu zestig cents per dag . . . en ook werken als een
paard. Het was druk, haasten van de morgen tot de avond, het ging
nooit gauw genoeg. Ze stonden aan de grootste hopen om de aken vol
te laden. Ja, en dan hadden ze 's zaterdags / 3,60, als er geen zondag
in de week kwam, want voor de dagen, dat er niet werd gewerkt, werd
ook niet uitbetaald.
Een paar kinderen kwamen biimen, zeurden van de honger en wilden
een boterham hebben.
'Dat is altijd maar boterhammen,' keven de vrouwen. 'Zo gauw als ze
de ogen open doen, begint dat al. Ze zouden iemand de ribben uit het
lijf halen als ze konden!'
Dien sneed een paar dikke sneden zwart brood af en besmeerde die
met een laag kort gestampt mengsel van gele wortelen en aardappelen.
De kinderen gretigden erop aan, met grote happen gulzig de mond vol
stoppend. Toen liepen ze weer, bijtend nog, de deur uit. Een ogenblik
later waren de anderen er ook. Zij hadden ook honger.
'Dat dacht ik wel. Als er een komt, moeten ze allemaal aan de bak.'
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'Ja, men moet toch maar blij zijn zolang ze nog willen eten,' deed
Toon wijs, het verlangen van de kinderen meevoelend.
'Jazeker, dat is ook zo,' stemde Dien toe, 'want anders is het nog erger.
Men heeft er toch al genoeg aan onze lieve Heer moeten geven. En
men misgunt ze ook geen boterham als men het maar heeft. En als ze
een jaar of tien, elf oud zijn, heeft men er ook al meteen hulp van.
Het is wel niet veel, maar beter iets dan niks. Op de duur komen we er
dan toch mee boven op.'
Het hele woningkrot had maar twee vertrekjes. In het ene huisden de
twee gezinnen met elkaar. In de achtermuur waren twee bedkoetsen
uitgebouwd, van elkander gescheiden door een planken schot. De voorste voor Toon en Dien. Een half dicht geschoven gebloemd-rood gordijn hing in slordige plooien op het beddegoed. In de achterste zonder
gordijnen, sliepen alle kinderen behalve de drie oudste. Voor hen werden 's avonds wat oude zakken en een deken op een paar bossen stro
gegooid op de vloer. Die konden zich al beter behelpen. En nu het
's nachts al 'trekkerig' werd, moesten ze zich maar niet heel uitkleden.
Dat was van de andere kant ook nog wél zo goed. Het waren nog wel
maar kinderen, die van niks wisten, maar voorzichtigheid kon toch
nooit schaden.
Achter die bedkoetsen was nog een hokje, dat vroeger gediend had voor
geitenstal. Toon en Sjang hadden er wat aan getimmerd, hier en daar
een lat gespijkerd om het gevaar van instorten te voorkomen, en een
ruit gezet tegen een vierkant gat in de muur. De gaten in de zolder op
ruwe balken hadden ze dicht gemaakt met wat stukken planken en
die in het strooien dak met heiplaggen. Dat was de slaapplaats van
Sjang en Fien en hun kinderen. Zij zelf hadden voor hun trouwen in
Pruisen een ledikant gekocht. Eén kind sliep nog in de wieg en voor de
andere had Sjang zelf een ledikantje gemaakt van pakkisten.
'Maar de huisbaas?' vroeg De Visscher, 'deed die dan niks?'
'Ja, dat kunt ge begrijpen! Dit kot is van een lid van de raad. De secretaris heeft er ons aan geholpen. We betalen anderhalve gulden huur
in de maand, maar we moeten het zelf opknappen.'
'Toen was het kasteel klaar,' lachte Sjang. Verdomme ja, het was een
zooi in het leven, een gearmoei. Als men het allemaal vooruit wist,
dan zou men zich net zo lief verzuipen als weer opnieuw begiimen.
'Foei Sjang!' deed Fien vroom, griezelend over zijn woorden.
Ja, dat was geen praat, stemde Dien met haar in, het was zonde er zo'n
praat uit te slaan, maar hij zou het ook wel niet menen. Men wilde toch
zo lang leven als men kon. Maar een gearmoei was 't! Wat hadden zij
mensen nou? Martelaars waren ze, en anders niks, een vagevuur hoefden zij later niet meer te hebben, want zij hadden nou al vagevuur zat,
en de hel er nog wel bij, en anders kende zij er niks meer van. Als die
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rijke bazen, die nou overal vooraan stonden het later ook al weer goed
zouden krijgen, dan kwamen zij toch veel te kort. En dat zou ook wel
weer zo zijn, want die grote heren konden het bij de geestelijken zó
goed treffen. Die gaven maar veel aan de kerk, en hadden in de mis de
beste plaatsen. Die niks hadden, zoals hun soort van mensen, moesten
eerst de hele week en 's zondagsmorgens ook nog hard werken, daarna ver lopen, en dan konden ze in de kerk op de koude stenen gaan
liggen, die 's winters ook nog dikwijls kletsnat waren. Na hun dood
kreeg dat deftig volk een schone begrafenis en veel missen, en dan
moesten de mensen ook nog bidden voor die weldoeners. Ja mooie weldoeners, een arm mens in 't ongeluk stoten, als hij een woord te véél
naar hun zin zei. En van geven waren de meesten ook niet dik geworden.
Het zou ook wat, iets geven! Als zij zo rijk was, zou ze er niets uitmaken honderdmaal zoveel te geven. Men kon er niets tegen doen, een
arm mens had niks te zeggen, maar of dat nou allemaal rechtop was,
dat wist zij toch niet. Zij waren maar hondsjongen.
Dien liet zich meevoeren door haar kwaadheid, die bij dat luchtgeven
sterk opgistte tot een uitbarsting van alles, wat aan bitterheid van
treurige levensondervinding zich had samengeperst in haar zwijgend
mokken.
Sjang begon nog eens over het wegsturen door 'De Nijverheid'. Wie
zou nou ook gedacht hebben, dat er zo'n gemene vlegel bij hen was geweest om dat dadelijk te gaan overbrengen. Als hij zeker wist, wie dat
gedaan had, en hij kon hem alleen te pakken krijgen, die lag niet goed,
wond hij zich op tot natellende woede.
Als hij zo geleerd was als De Visscher, dan zou hij nog anders uit de
hoek komen. Alles zou hij die rijke lui voor de kop smijten. Hij had wel
gehoord van de arbeiders, dat de Peelheimse bazen De Visscher ook
niet konden lijden en allerlei leugens van hem rondstrooiden, maar
daar zou hij zijn hakken aan afvegen, zolang hij maar geen armoede
hoefde te lijden. Armoede, dat was lelijk, die bond de mens wel de
mond toe.
Dat naar macht van kennis hunkerende wraakverlangen trilde De Visscher een weke glimlach om de mond, opkomend uit zijn meegevoel
voor het lot dier zwaargetroffen families.
Het viel hem in die omgeving ook niet moeilijk zich op het standpunt
te plaatsen van die mensen, die zich geen ander levensleed konden
voorstellen dan gebrek aan het hoogst nodige voedsel voor het lichaam.
Waar zoveel personen van studie belust waren zich te wreken op een
tegenstander, door geweldmiddelen en verdachtmaking, hoe zou men
dan iemand als Sjang, die van kennis en gemoedsontwikkeling zelfs
geen vaag idee had, over zijn dorst naar vergelding kurmen hardvallen?
Het was echter maar goed, dat de nieuwe tijd een inzicht had in het
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vraagstuk over recht op levensgeluk, ook van de massa. En dat men de
geleidelijke verspreiding en doorwerking van denkbeelden als de enige
kans op blijvende resultaten beschouwde, met veroordeling van alle
gewelddadigheid en dwang.

13
Een van de oude raadsleden was gestorven.
Het gemeentebestuur was onder de leiding van Jennesen in 'Den Gouden Leeuw' volkomen eensgezind tot het besluit gekomen, dat het lidmaatschap deze keer aan Cuypers toekwam. En dus moest Cuypers het
ook worden.
Geen van de leden dacht het zelfs als mogelijk, dat er nu een ander
kandidaat zou kunnen zijn. Allen deden Cuypers reeds de eer aan hem
te beschouwen als hun collega, en gingen hem aan zijn huis opzoeken
om hem in de geheimen van een verkiezing in te wijden. Voor zijn
vrouw was dat een feest. Zij mengde zich in de gesprekken en had het
vooral druk over neef secretaris, gloriënd met die verwantschap.
Maar er kwam een andere kandidaat. De herberg en de winkel van
Jennesen hadden de neringdoenden lang al ontevreden gemaakt, en ofschoon de meesten nog niet openlijk durfden optreden met hun afkeuring, hadden zij met elkander toch overlegd de eerste keer de beste
voor een tegenstander van de secretaris te werken. Als zij zo'n tegenstander maar konden vinden, die kandidaat wilde worden. De een na
de ander had tegengestribbeld, het gevaar voor de zekere vijandschap
van alle raadhuismannen en hun vrienden van zich afschuivend. Nee,
men kon dat niet doen. Die en die kon men niet tot vijand hebben. Men
moest aan zoveel dingen denken. Men zou er zich zelf té veel door benadelen. Zeker, zó mocht het niet langer blijven, er moest iemand naar
de raad, die daar eens van zich af zou spreken, maar zelf kandidaat
worden, nee, nee! Het was gauw gezegd, maar als men later met de
schade zat te kijken. Dat moest iemand doen, die op niemand hoefere
te letten, zoals van Eijzen. Die had geld genoeg.
De winkel in koloniale waren en manufacturen van Van Eijzen was
vanouds de grootste en drukste geweest in het dorp. De boerinnen uit
de gemeente en uit de omtrek brachten er week op week de boter en
de eieren en moesten daarvoor winkelwaren als betaling aannemen.
Zelden rekende hij de boter hoger dan 40 tot 48 cent per pond en de
eieren 2 tot 3 cent per stuk. Behalve dat hij en zijn vrouw door overvriendelijk-doend en suggererend aanprijzend gepraat, nog versterkt
door goeie koffie, de boerinnen gemakkelijk wisten te brengen tot veel
meer kopen dan voor het bedrag van de geleverde boter en eieren,
sneed het mes toch al aan twee kanten door de lage prijzen voor de
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ontvangen waren en de hoge prijzen van zijn winkelartikelen. De laatste regelde hij naar de eerste.
Sinds hij op deze wijze wat kapitaal verworven had, was ook de eerzucht in hem wakker geworden, verlangend naar het lidmaatschap van
de raad. Bovendien verwachtte hij daarvan nog wel een voordeel voor
zijn zaak. En hij had een zoon, die op studie geweest was. Als hij zelf
in de raad zat, kon hij misschien voor die jongen ook nog wel iets
goeds vinden. Vooral, toen de gemeentelijke veenexploitatie zou beginnen, zag hij berekend dat lidmaatschap als iets heel begerenswaardig
voor zijn ogen. Hij had er destijds al eens met Jennesen over gesproken,
die hem ook wel enige hoop gaf. Ze zouden wel eens zien, later, als het
zover eens kwam.
Toen was hij de 'vriend' van de secretaris en een bewonderaar van
diens kennis en van diens zorg voor de gemeente. Zoals Jennesen, zo
waren er geen, die zich zoveel moeiten en lasten op de hals haalden om
de gemeente vooruit te brengen! Wat had die man een doorzicht om
die veenexploitatie te kunnen aanpakken. Als de gemeente hem niet
had gehad, dan zou de een of andere maatschappij met alle voordelen
zijn gaan strijken en het dorp met slechtheid en armoede hebben laten
zitten. En nu zouden de mensen er door de Peel bovenop komen. Geld
als water te verdienen voor allemaal!
Maar nadat de secretaris eerst zijn eigen zoon op de secretarie had gewerkt, en vooral nadat hij zijn dwangwinkel had opgezet, werd Van
Eijzen langs de weg van beledigde trots en van schade een heftige vijand van Jennesen. Die? Dat is de grootste deugniet, die er losloopt.
Nee, er zit zo'n schelm in het hele land niet in de gevangenis. De hele
raad is een dieventroep. En die veenexploitatie is een knoeiboel. Als ik
de raad was, zou ik daar wel eens een eind aan maken.
Tegenover mensen, die bij hem in de winkel kwamen en tegenover
caféhouders en winkeliers, die hij alleen trof, schamperde hij zonder inhouding zijn afgunstwoede neer.
Maar in het bijzijn van de secretaris of diens aanhangers hield hij zich
afwachtend stil, nog altijd berekenend. Praatte zelfs soms met hen
over. Of de zaken goed gingen? Ja? Dat was genoeg, plezierig voor het
bestuur, en voordelig voor de gemeente. Méér kon men ook niet verlangen.
Dan blufte hij later: ik stiet er wel eens op, maar zij beten niet, anders
zou ik die ook eens van de katoen gegeven hebben, dat hun gelukken
gauw geteld waren. Hij had van het begin af wel gezegd, minachtte hij
schokschouderend, dat die Peel een ramp zou worden voor de gemeente, maar nee, toen wisten ze het allemaal beter. Toen moest en zou het
zó gebeuren en nou zaten ze er mee. Ja, wat nou? Maar het kon hém
ook niks schelen, hij had de gemeente niet nodig.
Tot hen, die beter wisten, verklaarde hij: ja, zoals het eerst de bedoe405

ling was, zou de eigen-exploitatie goed gewerkt hebben, maar wat had
Jennesen er ook van gemaakt! Daar oordeelde hij naar.
De andere winkeliers waren zijn vrienden niet. De meesten van hen
hadden veel kleinere zaken, die altijd gedrukt waren door onmogelijke
concurrentie tegen zijn winkel met de uitgebreide boerenklandizie.
Nu echter vestigden zij hun blikken op hem, omdat ze geen andere
kandidaat konden opsporen. En hij was toch een bittere vijand van de
secretaris.
Hopend op de eindelijke bevrediging van zijn zucht naar het lidmaatschap van het gemeentebestuur, ging hij gretig op het voorstel in. Terwijl hij vroeger zichzelf aangeboden had, kwam men nu hem verzoeken. Dat streelde zijn trots en zette zijn kansen voor zijn dromende
verbeelding ver boven de werkelijkheid uit. Als de winkeliers en herbergiers hem toch allemaal hielpen.
Jennesen en zijn aanhangers waren woedend over zijn kandidatuur.
Dadelijk kwamen zij bij elkaar om te overleggen. Vuistslagen dreunden in 'Den Gouden Leeuw' op de tafels. Van Eijzen zou niet in de
raad komen, zolang als hij Jennesen was, drifte de secretaris. En de
anderen vonden ook, dat ze hem eruit moesten houden. Men kon niet
weten, hij zou misschien gevaarlijk zijn, want hij had soms zo'n rare
praat, en als hij niet alles kreeg, was hij niet te voldoen, zover kende
men hem wel.
Het beste kwam het hun voor maar eens eerst te proberen, of hij zich
niet wou laten lijmen. Iemand moest met hem gaan spreken, natuurlijk
er niets van laten merken, dat hij gestuurd kwam, en Van Eijzen te
verstaan geven, dat de raad hem de volgende keer wel steunen zou,
als hij zich nu maar terug trok. Misschien nam hij dat aan, en dat zou
heel wat herrie voorkomen. Een tegenkandidaat bracht ruzie met allerlei gepraat, en vooral De Visscher zou dan wel weer zaken horen, die
voor de rust in de gemeente beter stil bleven. Men kon Van Eijzen
immers zeggen, dat men aan hem niet gedacht had, omdat hij er zelf
nooit meer over had gesproken, en nu was het aan Cuijpers beloofd.
Ja, als hij dat maar doen wilde, terugtrekken. Hij was koppig.
Nou, dan vooruit maar, in de raad komt hij niet, kortafte Jennesen,
met harde blikken, en een fronsplooi tussen zijn ogen. Hij zou zijn wil
dóórzetten, maar dat er toch iemand was, die ook bij een verkiezing
tegen hem optreden durfde, maakte hem gemelijk en kwaad. Hij voelde
daarin een begin van bedreiging. Er moest ineens een eind aan gemaakt
worden. En dat zou hij doen ook.
Een slim uitgekozen afgezant ging met Van Eijzen praten over de verkiezing. Na een omweg kwam hij op dit onderwerp.
Zeker, Van Eijzen had groot gelijk, het lidmaatschap van de raad kwam
hem eerlijk toe, want hij was een man van geld.
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Ja, hij zou de waarheid eens gaan zeggen. Maar daarom waren 'het secretariske' en de hele raad altijd tégen hem geweest.
Ho, dat moest toch een vergissing zijn!
Een vergissing? W i t vergissingI Nee, zo was het. De heren van het
raadhuis waren bang voor hém, en daarom was hij tot nog toe geen
raadslid kunnen worden, en dat was een schande, hém voorbij te gaan!
De afgezant kon dat toch niet aannemen. Hij wist wel beter. Maar nou,
of Van Eijzen nog al kans dacht te hebben?
Van Eijzen glimlachte fijntjes, politiek-doend.
Gij komt me zeker toch óók helpen, dat scheelt al weer.
Als het daar van afhing! Maar de ander was toch wel bang, dat Van
Eijzen het niet halen zou.
Nou proberen maar, dat was de naaste weg.
Wilde de afgezant hem eens wat zeggen? Toevallig had hij er meer
van gehoord. En dat wilde hij Van Eijzen wel vertellen, altijd tussen
hen beiden gezegd en gebleven, hij zou voor geen geld willen, dat ook
maar één mens er iets van hoorde.
Van Eijzen luisterde, scherp geïnteresseerd.
De ander verzekerde nog het was alleen maar uit vriendschap, dat hij
erover begon.
Méénde Van Eijzen, dat Jennesen en de raad zijn vijanden waren?
Menen? Nee, dat was zo!
Nee, dat had hij toch mis, heel mis!
De afgezant vertrok zijn mond tot een lach, die beter weten en klaar
doorzien voorwendde. Met korte trekjes schudde hij zijn kop. Zijn
blikken lichtten op als van genoegen over een goede tijding voor een
vriend. Hij nam een houding aan van met de hele raadhuiszaak per
toeval vertrouwd te zijn geraakt, terwijl zijn stem overtuigend beslist
toonde.
Dat had Van Eijzen mis, héél mis, herhaalde hij.
Van Eijzen geloofde niet, dat hij zich vergiste, tenminste . . . ja, vijanden, precies vijanden... wat was nou vijanden, als men bedoelde:
uitgesproken vijanden.
Nee, precies andersom, ze zouden Van Eijzen juist graag in de raad
hebben.
Van Eijzen schoot verrast op. Er lag nog wel wat twijfel in zijn ogen en
om de lacherig vertrokken mond, maar de blijdschap glansde toch op
zijn gezicht. Het was altijd beter, als hij de vriend van de secretaris
werd.
Ja, de ander wist dat zo zeker als twee maal twee vier is. Maar bij
déze verkiezing nog niet. Nee, nou moest Van Eijzen dat eens goed
begrijpen, hij zei het toch maar uit vriendschap, maar bij de volgende.
Jennesen en de raad hadden in Van Eijzen helemaal geen erg gehad,
en toen ze besproken hadden, wie het nu zou worden, en het al aan
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Cuypers hadden beloofd, toen hoorden ze pas, dat Van Eijzen óók wel
wilde. Ja, ze hadden zich voor de kop geslagen: Van Eijzen, j a . ..
Van Eijzen! Dat we niet aan hém gedacht hebben, hoe is het mogelijk!
Van Eijzen! Ja, dat was de man geweest.
Maar het was Cuypers eenmaal toegezegd, en woordbreken ging niet.
Als Van Eijzen zich deze keer terugtrekken wilde, dan had hij het de
volgende keer gegeven. Niet dat het de ander wat schelen kon, maar
als vriend raadde hij het hem toch aan.
Gegeven had hij het dan de volgende keer, zonder er een voet voor
te verzetten.
Het gehoorde bracht een aarzeling over de kandidaat. Vooral de vriendschap van Jennesen lachte hem toe als een verlokkehjk middel om 'iets
gedaan te krijgen'. Maar één keer had de secretaris hem beetgenomen
en dat krenkte zijn ik-gevoel. Het wachten had nu ook al lang genoeg
geduurd, en alle winkeliers en herbergiers zouden nu voor hem werken.
Nee, terugtrekken deed hij toch niet. Hij had a gezegd, en zou ook b
zeggen.
Ja, Van Eijzen moest het zelf weten, het ging hém alleen aan, maar
of het niet veel beter was, als hij deze keer voor Cuypers de baan vrij
liet.
Waarom beter?
Nou, ronduit gezegd, hij zou het toch niet krijgen en een tegenkandidaat verstoorde de vrede maar, bracht altijd herrie onder de mensen en
joeg het dorp en zich zelf op grote kosten.
Van Eijzen sloeg trots op zijn zak:
'Wat, al kost het me duizend gulden, die heb ik er voor over! Aan
een ton bier meer of minder ligt me niks gelegen.'
De verkiezingsdrukte was in enkele dagen in volle gang.
De raadsleden liepen het dorp rond, voor Cuypers. Hém kwam het nu
toe lid te worden. Het was een gemene streek van die Van Eijzen zich
daartussen te steken. Alleen maar ruziestokerij. Hij was altijd zo'n
warsknuppel geweest. Die kon het maar niet laten twist en tweedracht
te brengen. Wat ging er boven vrede in het dorp en eensgezindheid in
de raad? Dat geluk had Peelheim al jaren gekend, tot ieders vreugd
en voordeel, en nu zou één zo'n hardkop als Van Eijzen de gehele gemeente het onderste boven willen zetten met herrie.
Het zou een grote schande zijn voor het dorp en ook de secretaris en
de burgemeester veel verdriet aandoen, als hij één stem kreeg. Geen
mens mocht op hém stemmen. Cuypers moest het zijn en anders niemand, dat was besloten. Alle herbergiers moesten de mensen maar
trakteren, het kwam er niks op aan, wat het kostte, het zou wel in
orde gemaakt worden.
De twee veldwachters trokken de boeren af. De een bracht de compli408

menten van de burgemeester en de ander van de secretaris, dat de
boeren dan en dan zéker moesten gaan stemmen, ze zouden 'boven'
nog wel horen op wie. En niet thuis Hij ven, hoor! Voor niks hoefden ze
ook niet te komen, want ze konden drinken zoveel als ze maar door
de hals konden krijgen.
Daarna werd nog een circulaire verspreid door de gemeente:
Kiest Cuypers! Kiest Cuypers! Kiest Cuypers!
Geachte medekiezers van Peelheim!
Nog enkele dagen en we worden opgeroepen ter stembus om een waardig opvolger te kiezen van het raadslid, dat na lange jaren van trouwe
plichtsvervulling en behartiging van de gemeentebelangen het tijdelijke
met het eeuwige heeft verwisseld om elders het loon te genieten voor
zijn zorgen en moeiten. Altijd bewaarde de hooggeëerde ontslapene de
vrede. Nooit verzette hij zich tegen de wijze maatregelen, die het Dagelijks Bestuur na rijp overwegen nodig achtte voor de vooruitgang van
ons zo dierbaar dorp. Zijn beminnelijk karakter en zijn groot verstand
wisten hem steeds te behoeden voor het verbreken van de eensgezinde
samenwerking, waarvan de hele gemeente dagelijks de vruchten geniet.
Met droefheid zagen wij hem heengaan, al gunden wij hem van harte
de welverdiende rust na zijn leven belangloos werken. En zouden wij
nu zijn gezegende nagedachtenis gaan bezoedelen door toe te staan, dat
zijn plaats wordt ingenomen door iemand, die niet anders wil dan het
werk, dat ook mee het werk is van de algemeen betreurde overledene, te
vernietigen door twist en tweedracht te stoken? Neen, geachte medekiezers, dat kunnen, dat willen wij niet! Moeten wij u zeggen, wie wij bedoelen? Neen voorzeker. Gij allen weet ook, dat er een geest van verzet
tegen het gezag in onze gemeente rondwaart om ongeluk en bederf te
verspreiden, zoals helaas reeds velen hebben ondervonden. Nee, wat
zeggen wij? Reeds buiten onze gemeente heeft die verfoeilijke opstokerij onheil aangericht.
En nu zou een persoon, die al jaren ongunstig bekend heeft gestaan
wegens zijn schelden op het bestuur, nu zou die de opvolger moeten
worden van een zo verdienstelijk raadslid als de onlangs verscheidene
was? Dat verhoede God! Medekiezers, gij zult als één man opkomen tegen iemand als Van Eijzen. Gij zult roepen: weg met hem! Iemand, die
zich vetgemest heeft met het zweet onzer brave boeren, kan onze man
niet zijn. Bij niemand is hij geacht, en hoe zou zulks ook mogelijk zijn?
Hij laat niet na te roepen over ons bestuur en het te beschuldigen van
diefstal. En waarom? Hij wil onze bekwame, edele secretaris afzetten
en dan natuurlijk uit eigenbelang zelf de baas gaan spelen. Zouden wij
dat toelaten? Neen, geachte medekiezers, dat nooit! Daarom kiezen wij
Cuypers, een braaf man, een man van godsdienst zoals wij allen we409

ten, een man uit een der achtenswaardigste families.
Wij handhaven het gezag. Cuypers alleen is de man, die wij hebben
moeten, omdat ook hij eerbied heeft voor het gezag, omdat hij een
man is van de goede oude tijd, omdat hij eendrachtig zal samenwerken
met het Dagelijks Bestuur, omdat hij bij geestelijk en wereldlijk gezag
bekend staat als een man van godsvrucht en als het hoofd van een godvruchtig gezin.
Kiest Cuypers! Kiest Cuypers! Kiest Cuypers!
Vele weldenkende Kiezers.
Van Eijzen woedde de herbergen af. Hij zou de drukker en de schrijver
van dat gemene stuk voor de rechtbank brengen! Zag men nu wel, dat
de raadhuismannen bang voor hem waren? Dat stuk kwam van niemand anders dan van de secretaris. Maar hij zou ze leren, als hij
raadslid was! Allee, die lui moesten maar drinken, al kostte het hem
duizend gulden.
Zijn zoon en een paar familieleden gingen ook rond door de gemeente,
in alle herbergen trakterend en de kasteleins opdragend iedereen maar
in te schenken zolang als de mensen lustten, totdat de dag van stemmen voorbij was. Zij en de Jennesen-aanhangers haalden het volk van
het werk en voerden het naar de café's. Allen dronken de jenever en
het bier van de beide partijen en lachten en praatten onverschillig,
naar het ogenblik.
'Ja, ja!'
Zó goed hadden ze het lang niet meer gehad. Het was precies eender,
wie in de raad kwam, maar ze konden toch niks afslaan als vliegen.
Iedere dag was een zuipdag, énkele dagen eindigden met woeste vechtpartijen en zware mishandelingen.
Jennesen bezocht persoonlijk allen, die financieel onder zijn macht
stonden.
Een zenuwachtig, bange vriendelijkheid ontving hem. Hij moest maar
in de kamer komen, de vrouw zou dadelijk goeie koffie zetten. De
mensen waren blij, als hij niet snauwde, dat het niet nodig was.
Hij wou eens komen praten. Hoe ging het? Met de interest.
Ze waren nog zoveel en zoveel achter. De rente was toch al laag. Hij
kon het wel voordeliger uitzetten. Ze moesten er maar eens aan denken.
De mensen verbleekten. De schrik schoot hun door het lijf, dat hij
misschien de hypotheek zou opzeggen.
Zij hadden ook wel gehoord, dat er weer gestemd moest worden. Het
kon hém persoonlijk niks schelen, wie van de twee raadslid werd, maar
Van Eijzen deugde voor de gemeente niet. Dat was een vent van niks,
een vijand ook van hém en van de oude burgemeester. Zij en ook hun
familie zouden goed doen daaraan te denken. Niemand thuis blijven.
Een briefje behoefden ze niet mee te brengen. 'Boven' waren er genoeg.
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Met de interest zou hij nog wel eens aanzien, als ze goed hun best
deden.
Verlicht door het afwentelen van de zorg, die de dreiging met ondergang op hen had gelast, schoten zij uit in een overvloed van blije verzekeringen, innerlijk nog natrillend van ontspanning der gekwelde zenuwen.
Zeker, zij zouden allemaal komen, en voor hun familie bleven zij ook
borg. Ze hadden wel praat gehoord over meester De Visscher en nu
ook over Van Eijzen . . . die moesten het slecht vóór hebben gehad met
de gemeente, maar zij hielden het met de secretaris en de burgemeester.
Zij wisten van die dingen anders niks af, maar zoals de heren het deden, zo zou het zeker wel goed zijn. Ze bedankten de secretaris ook
vriendelijk, dat hij hen was komen bezoeken. Hij moest maar eens
gauw weer terug komen, een kopke drinken. En als ze het varken geslacht hadden, dan zouden ze weer goed aan hem denken.
Een paar winkeliers raadden Van Eijzen aan met De Visscher te spreken om ook een stuk te verspreiden. Dat had hij niet nodig, minachtte
hij. Er waren er wel meer, die alles wisten van de knoeierijen op het
raadhuis.
Een dag of wat vóór het stemmen kwam een andere circulaire het dorp
en de buitenwijken rond:
Ingezetenen en Kiezers van Peelheim!
Wie is het, die de neringdoenden arm maakt?
Dat is de secretaris, die de mensen dwingt bij hem in de winkel duur te
kopen en in zijn herberg hun zuur verdiende centen te verdrinken.
Wie is het, die de arbeiders ongelukkig maakt?
Dat is de secretaris, die het geld van de peel in zijn eigen zak steekt,
de familie en vrienden een beetje laat meedelen, om het te vriend te
houden, en voor de werkende mens niets over heeft.
Wie is het, die Peelheim arm maakt?
Dat is de secretaris. De veenderij slokt het geld op van de gemeente,
maar hij wordt rijk. Hoe durft hij nog te spreken van vet mesten?
Wie mest zich vet als hij? Burgers, weet gij niet meer, wat voor een
paar jaren gebeurd is met het bouwen van ons duur raadhuis? Het andere was te klein, werd gezegd, omdat de peel zoveel werk bracht.
Toen moest er een ding gezet worden van zestigduizend gulden. Wie
was daarvan de schuld? De secretaris, en anders niemand, en niet omdat het oude te klein was, maar hij verdiende niet genoeg naar zijn
zin. Zijt gij vergeten, dat de inschrijvers mopperden, dat het bestuur
zich niet gehouden had aan de voorwaarden van het bestek? Waarom
kreeg de laagste inschrijver het niet? Omdat de secretaris met een ander onder één deken lag en wel wist, wat percenten hij kreeg. Zijt gij
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vergeten, wat voor slecht hout er geleverd werd? Maar dat was goed,
want het kwam van een vriend van de secretaris, en toen de opzichter
van de gemeente erover sprak, werd hij ontslagen. Zijt gij vergeten, dat
de stenen van de oven van een raadslid kwamen? Hij had ze eerst aan
een handelsman verkocht, en dus mocht het gerust, werd gezegd. Jawel, zijt gij dan blind? Dat raadslid kon zo van zijn mislukte oven afkomen, die al een paar jaren had gestaan, omdat niemand zo'n slechte
waren wilde kopen.
Burgers van Peelheim, zijt gij vergeten, dat de raadzaal moest beschilderd worden en dat die beschildering tienduizend gulden heeft gekost?
Zijt gij vergeten, dat er toen ook nog een dure koperen kroonluchter in
moest komen en daarna nog eiken zetels met kussens en een echt groot
smyma-tapijt, alles bijeen weer voor enige duizenden guldens? Daar
moeten de boerenraadsleden in, zeker om hen door al die deftigheid
nog banger te maken dan zij al zijn.
Denkt gij er dan niet aan, ingezetenen van Peelheim, dat onze arbeiders dooreengenomen geen drie gulden in de week verdienen? Herinnert gij u niet meer, dat de secretaris opeens zo bezorgd was voor de
werklui, en dat hij niet meer wilde, dat de geladen wagens geduwd
werden naar het station Lizaveen? Er konden wel eens ongelukken van
komen, zo speelde hij de arbeidersvriend. Maar waar zat de aap? Er
moest een paard zijn, zeker, dat was veel beter. En er kwam ook een
paard. Een klein boertje had een paard gekocht op de Usche markt. Het
was een oud beest, en dat werd verkocht aan de gemeente voor zeshonderd gulden. Het was een jonge zware Zeeuwse bonk, dat werd gezegd.
Het moest 's nachts voor de wagens en de zesde nacht viel het al dood
tussen de spoorstaven neer. Maar wat was het? Dat boertje had schuld
aan de secretaris, en zo betaalde de gemeente die.
Waarom krijgt de vroegere veldwachter Frans van Ronden zijn geld
niet, dat hij nog van de gemeente te goed heeft, want hij heeft het
verdiend met extra werk. De burgemeester heeft het hem beloofd, maar
hij heeft het niet schriftelijk. Het is verjaard, zegt de secretaris, ofschoon wij weten, dat Van Ronden dingen gezegd heeft, die hij niet
graag hoort. Waarom krijgt Van den Bronnen zijn geld niet voor werk
aan het raadhuis, voor de weken, dat hij opzichter is geweest? Omdat
hij zijn plicht deed en over hout en stenen klaagde.
Wie zijn het, die de secretaris helpen met al die knoeierijen? Dat zijn
de raadsleden, omdat zij meedelen in de buit, de een door een leverantie, de ander door een vet baantje voor zijn zoon.
Wie is hard en onrechtvaardig voor de arme werklieden? Dat zijn de
secretaris en het armbestuur. Zij willen de armen wegdrijven. Als er
een arbeider is, die in een andere winkel koopt, dan wordt hij ontslagen en moet uit de gemeente. En vreemden worden er in gelokt, dan
kunnen die weer geplunderd worden.
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Ingezetenen, is daar niets tegen te doen? Ja, er moeten raadsleden komen, die dat alles weten en ook durven zeggen. Die een eind zullen maken aan dat knoeien. Die zullen vragen, waarom de gemeente vergoeding moet betalen inplaats van het turfstrooisel eerlijk en zelfs voordelig aan de fabrikanten te leveren? Die zullen opkomen tegen het bouwen van een villa in de Peel voor een directeur. Dat is verkwisting,
want de secretaris en die directeur zijn toch weer van het zelfde laken
een broek. Er moeten raadsleden komen, die de bullebak van een armmeester op zijn plaats zullen zetten.
Zal Cuypers z o n raadslid zijn? Neen, hij is familie van de secretaris
en kan nog bijna zijn naam niet schrijven.
Maar wie dan? Wel, Van Eijzen.
Kiest dus als één man Van Eijzen!
Vele goedgezinde Kiezers.
Die circulaire schudde het hele dorp op. De winkeliers liepen bij elkander. Ambachtslui en veenarbeiders scholden hun haat tegen Jennesen en de raad uit. Het was allemaal waar, wat daar geschreven stond.
Gezamenlijk konden zij deel voor deel alle beschuldigingen bevestigen.
De ene groep wist van de raadhuisbouw, de andere van de veenexploitatie. Van Eijzen moest gekozen worden!
De aanhangers van de secretaris troepten samen in 'Den Gouden
Leeuw,' een ogenblik verslagen door die plotseling op hen geslingerde
aanval van onthullingen.
Met een woedeknars vloekten zij, dat alles de schuld was van De Visscher.
Eerst Van Eijzen onschadelijk maken, en dan hèm!
Toen slopen zij de huizen af om de circulaires in pakjes op te halen.
Dat was iets slechts, de mensen mochten het niet lezen. Die smerige
prullen moesten naar de pastoor gebracht en verbrand worden.
De herbergiers kregen een herhaling van de boodschap, dat het op een
anker jenever en een ton bier niets aankwam. Van Eijzen liet hetzelfde
zeggen, en de aanhoudende drankroes deed weer zijn werk.
De vrouwen thuis, en de kinderen, mochten óók wel wat hebben.
Een partijman van Jennesen kreeg die inval. Kannen vol jenever en
bier werden naar de woningen gehaald, en het hele dorp bedronk zich,
weer roemend de goedheid van de secretaris, terwijl woeste tonelen
van ontketende zinnelijkheid werden afgespeeld.
In de Peel werd bekend gemaakt, dat het lezen van het stuk vóór Van
Eijzen onverbiddelijk zou gestraft worden met ontslag. Met behoud van
het loon konden de arbeiders daags voor het stemmen en op de sterndag zelf thuis blijven. In Peelheim was voor hen vrij drinken.
Een juichgebulder brak los. Dan zouden ze hem nog eens rakenI
Het Nieuws van Peelland gaf een extra-verkiezingsnummer uit, daags
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vóór het stemmen. Gedeeltelijk richtte het zich tegen De Visscher, gedeeltelijk tegen Van Eijzen.
Dat ontevredenmakend geschrijf, dat de redactie onlangs zo levendig
had betreurd, was van alles de schuld. Nu kon men zien, welk een ergerniswekkend bedrijf een verzet tegen het gezag nasleepte. Het ging
er mee als met een lawine. Iemand maakte lichtzinnig wat sneeuw los,
die kleine hoeveelheid ging aan het rollen, groeide voortdurend aan
tot een bal, en de bal werd een massa, die stenen en rotsen meevoerde
en eindelijk met donderend geraas, krakend en loeiend afstortte van
een berg om een heel dorp ineens te verdelgen.
Zo was het hier gegaan. Misschien zelfs was het ene pamflet nog wel
aan het andere verwant op een andere wijze dan door navolging en uitbreiding. Dat vreselijke lasterstuk tegen de heer Jennesen en het edelachtbare Peelheimse gemeentebestuur moest toch iedereen, die nog
aanspraak op de naam van fatsoenlijk mens maakte wel met afgrijzen
vervullen. Zo'n verfoeilijk laag geschrift zou toch ongetwijfeld de ogen
openen van het publiek en in stede van propaganda te maken voor een
tegenkandidaat het gezag slechts versterken. Ach, wat wilden die kinderen der duisternis dan toch? Moest het zover komen, dat personen,
die met gezag bekleed waren, van de hun rechtmatig toekomende zetels werden gesleurd, om door het grauw vermoord te worden, als
weleer, in de Franse revolutie, toen niets het opgezweepte gepeupel
heilig was, geen tempel des Heren, geen aan God gewijde maagd, geen
zuigeling aan de moederborst? Wilden zij dat? Nee, zó diep zouden
de stichters van de onlusten in Peelheim zeker nog niet gezonken zijn,
maar begrepen zij dan niet, dat zij op een gegeven ogenblik machteloos zouden staan tegen hun eigen werk van vernieling? De redactie
had wel goed gezien, toen zij onlangs waarschuwde met klem tegen
zeker soort van schandstukken schrijvende onderwijzer, en zij werd
meer en meer versterkt in haar overtuiging, dat bijzonder onderwijs
noodzakelijk was om erger te voorkomen.
Zij hoopte, dat de Peelheimse kiezers door een verpletterende nederlaag
aan de kandidaat van de malcontenten voor eens en voor altijd het gelaster de kop zouden indrukken, dat als een giftig serpent door de gemeente rondkroop om het beste wat daar groeide en bloeide dodelijke
beten toe te brengen. Iemand, die zulke steun te baat nam om gekozen
te worden, was al bij voorbaat veroordeeld. En had de heer Van Eijzen
al getoond het goed te menen met de Peelheimse bevolking? Welnu,
dat iemand daarvan dan één enkel bewijs leverde! Het was de redactie
waarlijk niet mogelijk geweest iets te vinden, dat ten gunste van hem
pleitte, het tegendeel echter was ruimschoots voorhanden.
Daarom, Peelheimers, om de hogere belangen, die thans op het spel
staan, allen gestemd op de heer Cuypers, de man, die blijk heeft gegeven van rechtgeaarde gevoelens!
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De aanhangers van Jennesen zwierven van de morgen tot de avond in
troepjes de gemeente rond. Een kapelaan uit het dorp ging met het
hoofd van de openbare school. Nollen met de pastoor van Heikant. De
kiezers waren verplicht hun stem te geven aan Cuypers. Later, na hun
dood, zouden zij rekenschap moeten afleggen over deze verkiezing.
Zij zouden zich schuldig maken aan zware zonde, als zij niet op Cuypers stemden. Dat hadden zij toch ook wel begrepen uit de preek, in
de kerk, verleden zondag?
Daags daarna was het de dag van stemmen.
Heel in de vroegte was de herberg van de secretaris stampvol.
Er kwamen handen tekort om jenever en bier aan te voeren. In de
voormiddag ging ongeveer niemand naar het raadhuis. Dat zou men
straks wel even doen, het was nog tijd zat.
Van die herberg ging het naar een andere. Ze zaten allemaal vol van
kiezers en niet-kiezers. De boeren redeneerden met vuistslagen, wie
een goede koe had en een knol van een paard, en de veenarbeiders
lalden met hun meiden wild, bedronken, de café's af. De agenten van
de twee kandidaten hielden de kiezers op straat staande of fluisterden
met hen in de herbergen. Of ze een stembiljet bij zich hadden? Dan
zouden zij het maar even invullen, dan hadden de mensen daar geen
moeite meer mee.
En knipogend gaven zij het briefje terug:
Toe, drink nog eens uit! Het zit er vandaag aan!
De meesten hadden geen biljet meegebracht. Daar zouden ze 'boven'
immers wel voor zorgen.
Ja, die en die stonden voor het raadhuis of in de gang, die zouden
hen wel terecht helpen.
Eindelijk moesten de veldwachters de plakkers gaan aansporen. Vooruit, eerst stemmen, en dan konden ze weer beginnen.
Op het raadhuis lagen een hele hoop stembiljetten klaar, ingevuld met
de naam van Cuypers.
Aan de achterkant van de gang, in een klein vertrek, werd jenever geschonken. Na een borrel omgewipt te hebben, kregen allen, die van
de secretaris afhankelijk waren, van hem een briefje toegereikt. Maar
in de bus gaan steken.
Die een biljet meegebracht hadden, werden eerst aangehouden. Was
het nog niet ingevuld, dan moesten ze maar doorgaan, een borrel pakken, daar zou hun wel een goed briefje gegeven worden. Als het ingevuld was met de naam Van Eijzen, dan deugde het niet. Het beantwoordde niet aan de wet. Wacht even, gauw in orde maken.
Nederig met de pet in de hand, bot lachend van trots over zoveel vriendelijkheid van 'zo'n deftige heer', bleven zij op hun biljet staan wachten.
'Het is immers goed. Ik heb er Cuypers op gezet.'
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'Welja, als hij jou goed is, dan is hij het mij zeker. Want kijk, ik weet
er niks van en het kan me ook niks schelen. Breng het maar waar het
zijn moet, dan komt het wel in orde. Daar zult gij wel voor zorgen.'
'Nee, dat mag niet. De kiezers moeten zelf het biljet in de bus steken.'
'Ah, dan zal ik hem dat eens fijn lappen.'
'Ga maar door, naar achteren, voor een borrel.'
'Welja, dat komt een mens wel toe na zo'n karwei.'
Daarna gingen allen weer terug naar de herbergen, zwolgen tot laat in
de nacht sterke drank naar binnen, lalden en herrieden, en vierden de
dag van stemmen met uitspattingen.
De andere morgen werd de bus geopend, en op Van Eijzen waren in
het geheel drie stemmen uitgebracht.
Toen begon het drinken opnieuw. De Jennesen-partij gloriede met de
schitterende uitslag. Dat het zó goed aflopen zou, had men toch ook
niet gedacht! Op drie na algemene stemmen!
De raadsleden en de notabelen dronken in 'Den Gouden Leeuw' champagne op kosten van de gemeente, 's Avonds laat werd er hier en daar
langs de weg een opgeraapt, 's Morgens hing een mand zonder bodem
bij van Eijzen aan de deur. Hij was er dóór gevallen.
Van Eijzen en de paar voorstanders, die openlijk voor hem gewerkt
hadden, schreeuwden in hun teleurstellingswoede, dat er verschrikkelijk
geknoeid moest zijn. Zij konden bewijzen dat er veel meer stemmen op
Van Eijzen uitgebracht waren. Maar zij zouden het er ook niet bij laten. De stembriefjes had men op het raadhuis veranderd, of wel men
had valse biljetten in de bus gestoken. Misschien was er wel een dubbele bodem in, zoals in de naburige gemeente Westheim na jaren van
knoeierij eindehjk ook uitlekte.
En als Jennesen en zijn aanhangers de mensen niet hadden gedwongen,
dan zou Cuypers er niet gekomen zijn.
Het Nieuws van Peelland had in zijn eerstvolgend nummer een triomferend artikel met het opschrift: 'Vox populi, vox Dei!'
De stembus had in Peelheim uitspraak gedaan. En die uitspraak was
zó verrassend, dat alle weidenkenden dankbaar moesten getuigen: 'Met
blijmoedig vertrouwen durfden wij de uitslag tegemoet zien, maar verre, verre zijn onze goede verwachtingen nog overtroffen!' Na de felle
verkiezingscampagne van de tegenpartij slechts drie stemmen voor haar
kandidaat, het was om er medelijden mee te krijgen, als zij het povere
resultaat niet zo dubbel en dwars verdiend had. Zij zou nu echter wel
tot het besef komen, dat zij maar wijzer deed zich in het vervolg stil
te houden. Tot tweemaal toe had de Peelheimse bevolking nu getoond
van dat stoken en oproer stichten niets te willen hebben. Zó strafte het
kwaad zichzelf.
Het was natuurhjk te voorzien, dat na zulk een verpletterende neder416

laag over de hele linie de lasterpraatjes niet zouden uitblijven. En ofschoon de ondervinding wel het slaande bewijs had geleverd, dat men
het beste deed de lage aantijgingen, die toch altijd weer uit Peelheim
gehoord werden, met een onverstoorbaar stilzwijgen of een minachtend
schouderophalen voorbij te gaan, althans de redactie zou er zich niet
meer door uit haar goed humeur laten brengen, toch bleef zij er nog
even bij stilstaan. Voorzeker meer eer, dan die vuige lasteringen verdienden. Nu de kiezers toch zo duidelijk hun wens hadden doen horen
door middel van de stembus, nu deden in het dorp nog de praatjes de
ronde, dat de Zeereerw. heer Pastoor van Heikant, een der Weleerw.
heren Kapelaans uit Peelheim en de heer Jennesen pressie hadden uitgeoefend op de kiezers. Niet, dat de redactie daaraan een ogenblik geloof had gehecht, niet, dat zij de bedoelde personen niet veel te hoog
achtte om niet vooruit vast verzekerd te zijn van het leugenachtige dier
beweringen, maar alleen om der waarheid wille had zij tot die heren
een vraag om inlichtingen gericht, overtuigd zijnde, andermaal de lasteraars beschaamd te kunnen maken. En ziehier, wat het onderzoek
haar had geleerd: De Zeereerw. heer Pastoor wees met verontwaardiging die beschuldiging af, de Weleerw. heer Kapelaan antwoordde, dat
het gooien met vuil hem niets verschrikte, en de heer Jennesen gaf op
fiere toon te kennen, dat die praatjes beslist onwaarheid waren, en dat
hij de eerste zou zijn om dwang op de kiezers te veroordelen als in flagrante strijd met de wet! Tableau!
Zo zag men dus weer, hoe er gelasterd werd. En toch zou zeker nog
hier en daar ginds van de daken geroepen worden over 'dwangmiddelen'. Ja, de leer van de goddeloze Voltaire werd wel ijverig in toepassing gebracht:
Lieg maar, er blijft licht wat hangen. Als men tegen de eerlijke, waardige wijze, waarop de voorstanders van gezag en orde de strijd hadden gevoerd, het lage gedoe van de tegenpartij stelde, dan kon men
voor de laatste niets anders over hebben dan een hartgrondig bah!
De aanhangers van de secretaris gingen de herbergen af om de dranken te betalen. Op de dag van stemmen alleen waren behalve enige ankers jenever meer dan dertig tonnen bier leeggedronken.
Jennesen verschrikte van de hoge som. Hoe moest die nou verantwoord worden? 'Onkosten voor de verkiezing,' dat zou niet allemaal
gaan. Het beste was een deel onder de uitgaven voor de veenexploitatie thuis te brengen. Die verkiezing hing eigenlijk ook heel nauw met
de veenderij samen.
Na de dagen van zware drank- en uitspattingsroes zeeg een lomerigsuffe, slaapziekerige verzwakking over de Peelheimse bevolking neer.
Het enige, wat zij betreurde, was, dat er wel niet gauw weer zo'n vlotte
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tijd zou komen. Ze wilde, dat er maar alle dagen een raadslid stierf,
dan was er nog eens wat te doen.
In de eerstvolgende vergadering nam de raad met algemene stemmen
twee besluiten, die zoals gewoonlijk in 'Den Gouden Leeuw' waren
klaargeborreld.
De pastoor van Heikant had goed zijn best gedaan. De gemeente moest
ook voor de godsdienstige belangen zorgen. Heikant had een kerktoren,
dat was eigenlijk geen toren, dat ding leek meer op een peperbus, een
schande voor de parochie. De pastoor had er dikwijls al over gesproken,
en het kon toch ook niet langer duren zo met dat ouwerwetse ding.
Nou moest de gemeente maar een nieuwe toren bouwen.
Ja, ja, dat was een goede gedachte.
Of eigenlijk, men liet de pastoor maar liever bouwen, dan kon hij het
nét doen gelijk hij graag wilde, en de raad had er geen last mee. De
pastoor had al met een architect overlegd, plan en bestek met begroting
waren klaar. Jeimesen had alles gezien, prachtig, prachtig! Daar moest
de raad zich maar aan houden en een subsidie verlenen tot het bedrag
van de begroting, anders was al dat werk van de pastoor en de architect vergeefs en werd alles in de war gestuurd.
Ja, ja, dat was ook zo. Een subsidie dan maar.
En het hoofd van de dorpsschool had verhoging van salaris gevraagd.
Nou, wat meer traktement kwam hem eerlijk toe, want hij steunde het
gezag ook. En kijk eens, zo'n school met zes klassen, wat die een
schrijfwerk bracht. Jennesen zou de raadsleden de hoop paperassen
eens laten zien. Maar het ergst was nog de zware verantwoording. De
goeie man kon dikwijls 's nachts niet slapen van zorg voor de school.
Hij had het de secretaris zélf gezegd. En wonder was het ook niet, met
zo'n onderwijzer als De Visscher, die de andere onderwijzers ook totaal
bedierf. Ze waren al zover gekomen, dat zij tegen de boveiuneester
durfden opstaan, en hem met allerlei pesterijen het leven zuur maakten. Ja, als de raad hem de hand niet boven het hoofd hield, dan zou
hij ver vóór zijn tijd versleten zijn. Peelheim mocht ook niet onderdoen voor Lizaveen.
Nee, dat zou op niks lijken.
Dus dan het salaris van het hoofd der dorpsschool maar brengen op
twaalfhonderd gulden met vrije woning.
Ja, ja, dat was hij zeker waard.
De verkiezings-circulaire voor Van Eijzen had De Visscher overstelpt
met een pijnlijke verbazing. De onthullingen sloegen op hem neer, dat
hij er onder duizelde. Zóveel knoeierijen had hij nooit vermoed.
Van Eijzen, de trotse dorpsrijkaard met zijn kleingeknepen ogen in het
volle baardgezicht, zijn listig hebzuchtig glurende blikken en de vooruitgestoken dikke buik, was hem altijd hoogst onsympathiek geweest.
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Die voortdurend berekenende houding en aanmatigende toon van die
naar meer macht hunkerende vijand van de secretaris joegen steeds
weer een gemelijkend gevoel in hem op. Hij zag in Van Eijzen duidehjk
de man, die alleen door afgunst werd beheerst en daardoor aangedreven, zich slechts zover te intrigeren trachtte, dat hij mee kon aanzitten
om de gemeentekas. Ofschoon hij wel eens tegen enkele kleine winkeliers hitsend gelachen had over het rake verweerschrift 'van de meester', had Van Eijzen er hem zelf nooit een woord over gesproken, zeker om zijn eigen 'belangen' niet te schaden. Zijn fortuin maakte hem
toch onafhankelijk genoeg om openlijk de partij van waarheid en recht
te kiezen. Die wel zouden willen kunnen niet, en die het nergens om
hoeven te laten, doen het niet, door hun begeerte naar méér, of omdat
de leugen huist in machthebbende personen, bitterde het gedenk in
De Visscher op.
Van Eijzen wist dus van al die bestuursknoeierijen, teruninste er moest
een tegenstander van Jeimesen zijn, die ze kende, verondersteld, dat die
beschuldigingen waarheid waren, en niemand had enige poging gedaan
tot weerleggen.
Maar waarom was die dan niet lang éér met een openbaring gekomen?
De bevolking had recht dat alles te weten, en die ervan op de hoogte
was, had zijn plicht verzuimd. Nu kwam men er mee voor de dag, niet
uit liefde voor gerechtigheid, maar om er gebruik van te maken uit
zelfzucht, baantjesjagerij. Het was hier: 'Jennesen en de raad knoeien
om hun zak met andermans geld te vullen, dat mag niet, laat mij hun
plaats innemen, dat ik óók nog wat krijg.'
Eigenbelang bij de een, en bij de ander niet minder.
Wijl ze slechts een stuk uitmaakte van naamloos verkiezingsgedoe, had
de circulaire door zich zelf geen kracht. De Visscher begon echter ijverig te onderzoeken. Het was een lastig werk. De een haalde de schouders op. Hij bemoeide er zich niet mee. Als het secretariske de dubbeltjes niet pakte, dan was er wel een andere liefhebber, het gemeentegeld
moest immers toch op, en wat kon het hem schelen. De ander wantrouwigde, och, hij hield er zich maar liever buiten, kon de heren van het
raadhuis niet tegen hebben, want ze waren 'vuil' als ze begormen.
Of De Visscher al verzekerde, dat niemand er last van zou hebben,
omdat er toch geen namen werden genoemd, dat hielp niets. Men kon
niet weten, die bazen kwamen overal achter en visten alles uit.
De meesten waren bang voor het publiceren. Wat zij onder elkaar
ronduit zeiden, verzwegen zij angstvallig voor een gezet onderzoek.
Slechts bij stukjes en beetjes was het De Visscher mogelijk te achterhalen, wat de circulaire aan grove knoeierijen de secretaris en de raad
naar het hoofd slingerde, uitgenomen de percenten-kwestie bij de bouw
van het raadhuis. Overigens bleken hem alle beschuldigingen zuivere
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waarheid te zijn en de geschiedenis van de aanneming was in ieder geval ook verdacht door de donkere sluier, die er overhing.
Toen besloot hij een tweede vlugschrift samen te stellen en te verspreiden en schreef daarover aan de redacteur van het historisch tijdschrift
en aan rector Pietersen.

Twee buitenlandse firma's hadden door bemiddeling van Van Ruwhorst een contract met Peelheim afgesloten, waarbij de gemeente zich
verbond gedurende drie jaren elke week dertig wagons turfstrooisel
te leveren aan de ene en tien aan de andere tegen een prijs van negenenvijftig gulden per wagon.
De handelsagent had daarbij een uitvoerig schrijven gevoegd, dat de
prijs zo voordelig mogelijk was. De secretaris wist immers, hoe slap de
turfhandel ging. Van Ruwhorst had verbazend op zijn tellen moeten
passen om die opdracht te krijgen. Dat was lang geen peuleschilletje geweest. Natuurlijk lette hij altijd scherp op alles, wat er in de handelswereld omging, dat bracht zijn vak mee, en het was hem van jongsaf
eigen geweest ook. Zo las hij in de grote bladen een paar advertenties
over aanbesteding van turfstrooisel voor twee garnizoensstallen. Die
zaakjes hield hij in het oog. Hoe moeilijk de concurrentie ook geweest
was, door inspanning van al zijn krachten had hij het succes kunnen
verkrijgen, dat de leveranties aan de aannemers opgedragen werden
aan Peelheim.
Jennesen was in zijn schik. Het Nieuws van Peelland beloftrompette de
veenexploitatie van de gemeente. Alle dwarskijkers en giftzuigers ten
spijt nam de afzet reusachtig toe. Wel een bewijs, dat het bestuur goed
deed zonder om te zien en alleen in het welbegrepen belang van Peelheim werkte.
Maar nu moest er aangepakt worden! Het kon ieder ogenblik beginnen
te winteren, het ging al december in. Er moesten gravers komen, gravers, zoveel als er te krijgen waren, om voorraad turf op te stapelen.
De gemeente zou twaalf cents per stok geven. Alle arbeiders, die door
'De Nijverheid' afgedankt werden wegens gebrek aan werk, werden
door Peelheim aangenomen. Andere werklui, als opkruiers, laders en
fabrieksarbeiders, liepen bij de maatschappij weg om turfsteker te gaan
worden bij de gemeente. Dat zette 'De Nijverheid' opeens voor een tekort aan arbeidskrachten, dat het hele raderwerk tot stilstand dreigde te
brengen. De onderdirecteur drong haastend en drijvend aan op vervanging van de weggelopenen door anderen. Ze moesten er komen, ogenblikkelijk, of de hele boel liep in het honderd.
Een van de opzichters ging naar Peelheim en de meeste werklui, die
door Jennesen waren ontslagen, kwamen bij 'De Nijverheid' weer aan
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de dag. De vreemden roemden de gemeente; de gemeentenaren, die
om hun in2temmend mopperen na het lezen of horen van De Vi22cher'2
verweer2chrift brodeloo2 gemaakt waren, prezen de maatschappij. Verstegen & Donk zeurde voort, zonder grote schokken en zonder uitbreiding. De directeur bevredigde zijn genotzucht op zijn wijze, met
de peelmeiden en op zijn reizen 'voor zaken'. Verstegen bracht geregeld een paar dagen van de week door 'in het kantoor' van de directeur2woning.
De eerste week al waren de veertig wagons niet precies op tijd afgeleverd. Van Ruwhor2t drong aan op meer spoed, de firma's kwamen in
moeilijkheden met de garnizoenscommandant. De Conventie van turfstrooiselfabrikanten had geen enkele wagon ontvangen en dreigde met
gerechtelijke vervolging. Jennesen werd zenuwachtig-kwaad. Dat verdomde luieren. Er moesten eigenlijk opzichters met een knoet bij dat
volk staan. Die arbeiders zouden iemand gek maken.
Met de eerste trein de beste ging hij naar de Peel om 'doorwerken' te
bevelen. Doorwerken, dag en nacht; twintig uren doorwerken, verdubbelde het loon. Voor ieder uur daarboven nog tien cents.
Met gejuich werd dat bevel begroet. De meeste werklui in en om de
fabriek verdienden zestig cents per dag. Voor twintig uren doorwerken
1.20 gld. Een verlossing uit hun armoede!
Jennesen ging de venen in. De gravers stonden tot over de knieën in
het koude water in de kuilen en zwoegden de zware, natte turven omhoog. Het grauwe veen had de vochtige lucht en de regens van het
najaar opge2lorpt al2 een 2pon2. Hun bovenlijf was overdekt van zwart
en vuil, terwijl hun blote voeten plasten in het kille slijk.
De secretaris dreef hen aan tot haast, méér haast, en prangde zijn vloeken uit over de kinderen, als zij hun streken niet laten konden onder
het kruien.
De dagen waren al zo kort en het steken vergde zoveel kracht en tijd,
dat de gravers het niet hoger konden brengen dan tot 1.20 per dag met
behulp van hun jongens. Als zij in de aanschemerende valavond uit de
kuilen stapten, sloeg de kou een rilling over het lijf. Door de droge
kousen aan de voeten en hun haa2tig gestap joeg het bloed hun weer
wat warmte door de leden. En de opgeprikkelde hoest brak moeilijk
blaffend uit hun borst omhoog. Dan gingen sommigen nog naar de
turfhopen kort bij de fabriek om aken te laden. De kettingknarsende
transporteur draaide dag en nacht door. Turf, aanhoudend turf moe2t
er zijn.
In de grauwe donkerte van de nacht, die dik over de Peel hing, vaagde
het gelichte licht van een 2tallantaam een cirkelschijnsel uit. Aan de
ene kant schoot die een eind op tegen een reusachtige massa meters
hoog opgestapelde turf, aan de andere kant viel de rosse lichtkring
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over het zwarte water en de aak, die aan de wal gemeerd lag.
De donkere gestalten van de werklui traagden in dat schijnsel rond,
onderscheppend de stralen van de lantaarnvlam en beschaduwend dat
hol van flauw licht in de duisternis. Wroetende door elkander wriemelende spookwezens uit de onderaarde.
Sjang en een drietal andere werklui trokken de turven uit de hoop en
gooiden die tot aan de kant van het kanaal. Daar stonden een paar
arbeiders om ze op de aak te gooien, waar ze neergestapeld werden in
rijen.
Loom, met slaperig beweeg werkten zij voort. Hun armen waren dof,
zonder leven. Als zij een ogenblik ophielden, scheurde het knarsjanken
van de transporteur door de nachtstilte tot in hun oren en het stoten
en schokken van de machines daverde tot hen aan.
Turf!
De vorige werkdag had zesendertig uren geduurd. Toen er twintig
voorbij waren, zweepten zij elkander aan: doorwerken! En uur na uur
hitsten zij elkander op: doorwerken! Tot er zesendertig uren van afbeulende arbeid achter hen lagen.
Zij woonden bij elkander in de buurt. Onder het naar huis gaan vielen
hun lichamen sjokkend tegen elkaar aan. Toen hadden zij afgesproken,
dat zij gearmd zouden lopen en ieder op de beurt een eind mocht
slapen.
Na een paar uren rust ging het weer terug naar de peel. Opnieuw

doorwerken.
Eten deden zij bijna niet meer. In de avond hadden zij nog hun blikken kannetje vol jenever gehaald. Als zij zich even rekten, en dreigden
neer te knakken, slap van uitgezwoegde kracht, dan moest de 'snaps' of
'snevel' wat vuur gooien in hun lijf om hen een ogenblik op te winden
tot volhouden.
Hun slaapsoezige koppen hadden geen denken meer voor hun werk.
Zij lieten hun handen maar turven trekken uit de hoop en een hol graven in die zwarte massa.
De schuivend-krakende transporteur, het schril piepen van de rollende
kettingen en het bonzen van de machines raasden door de zwarte duisternis over de Peel.
Turf.
Plotseling stortte de uitgeholde hoop in, Sjang en de drie anderen begravende onder een laag turf van enige meters hoog, die hen overzolderd hadden.
De arbeiders aan de aak keken versuft, wezenloos naar die massa.
Een ogenblik, tot de betekenis van het ongeluk tot hun verdofte hersens doordrong.
Hulp!
De kreet sneed door de nacht-stüte.
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Een liep weg om werkvolk te halen, terwijl de anderen al begonnen op
te ruimen.
Sjang lag nog altijd bewusteloos aan de kant van de vaart in het natte
gras. Eén arbeider had zijn arm gebroken en kreunde van de pijn. De
twee anderen waren alleen maar wat geschampt en ontveld in het gezicht.
Enige lantaarns deinden op en neer over het terrein. Twee kruiwagens
werden aangebracht om er de gewonden mee te vervoeren naar hun
woningen. Het machteloze lichaam van Sjang gleed telkens af. Daarom
hielden twee werklui uit zijn buurt hem vast aan de schouders.
Zo ging het voort, de duisternis in.
De transporteur knarste hen nog achterna, de machines bonkten.
Turf.
De twee kruiwagens hotsten de ongelijke heiweg over, bijna twee uren
ver.
Sjang had een paar dagen erge pijn in de borst. Als hij te bed lag of
in huis zat, kroop aanhoudend een piepende hoest naar zijn keel. Buiten, in de openlucht, was het beter. De werklui lachten: hij was van
zijn verstand af geweest door de 'snaps'.
Hij wilde niet, dat iemand voor hem naar de dokter ging. Luchtigde
de zorg van de anderen weg, dat hij weer gauw naar de peel zou gaan,
het had immers niets te beduiden. Fien moest de 'knikkezak' maar vast
klaar maken en goed vol pakken ook.
Het slovende gezorg in huis had niet meer tijd en aandacht voor hem
dan hij zelf door klachten vroeg. Als hij het zelf zei en er nog gekheid
over maakte, dan zou het zeker ook niet erg zijn. God zij dank.
Het was nog een geluk bij een ongeluk, dat het doorwerken meer verdienst dan gewoonlijk had gebracht. In een halve week al meer dan
anders in een hele.
De werkman met de gebroken arm was ook getrouwd. Zijn vrouw
ging naar de armmeester, die haar met een snauw toestond iedere zondag een gulden te komen halen tot haar man weer werken kon. Ze had
de dokter ook al voor niets, en zolang als haar man toch maar te bed
lag, hoefde hij ook niet zoveel te eten. Anders verdiende hij grof geld,
zestig cent de dag, en nu met doorwerken nog al meer, maar dat hadden ze zeker gelijk opgemaakt? Ja, als ze er zó maar op los leefden!
En haar kinderen? Het oudste was al tien jaar? En dat ging nog naar
school? O, daar wilde ze dan zeker een heer van maken! Maar thuis
houden en laten werken. Een gulden in de week was méér dan genoeg.
Maar voor deze keer dan!
Na enkele dagen thuis wat rondgelopen te hebben, trok Sjang op een
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morgen weer mee de peel in. Hij kon het niet aanzien, dat Toon met
zijn drie oudste kinderen voor allemaal moesten werken.
Maar de arbeid vermoeide hem veel erger dan vroeger, matte hem af,
dat zijn kop duizelde. Als hij zich oprichtte, dan flitste het licht weg
voor zijn ogen en alles draaide rond. Hij moest zich aan iets vast grijpen om niet neer te slaan.
Op een middag kon hij niet meer. Al voor de avond sukkelde hij naar
huis. Toon wilde meegaan of hem de jongens meegeven, maar dat was
niet nodig, meende hij. Nee, hij zou gemakkelijk alleen thuis komen.
Waarvoor dan die schade?
In de nacht werd het veel erger en 's morgens was hij heel buiten kennis. Hij woelde door zijn bed, al maar pratend over turf en aken en
staken.
De buurvrouwen kwamen met gedroogde vlierbloemen. Het was niks
als een kou, zij hadden dat wel meer gezien. Sjang moest hete vlierthee drinken en dan goed ondergedekt blijven en hard zweten, dan
trok het er vanzelf weer uit.
De zieke sloeg met zijn armen het kopje over het bed heen, van niets
wetend. Ja, hij moest toch drinken. Zij trachtten hem vast te houden,
en het vocht in zijn keel te gieten, maar het gaf niets. Hij bleef ijlen
van de peelarbeid en in de turfhoop, die hem op de borst lag. Waarom
haalde niemand hem daaronder uit?
Fien en Dien snikten hardop en vluchtten uit het kleine slaaphokje. De
kinderen schreeuwden bang.
Toen hij stiller werd, begon een van de buurvrouwen te praten van
naar de kapelaan te gaan. Het stond haar toch niks meer aan, dat hij
de thee niet wilde. Die hielp altijd.
De kapelaan kwam dadelijk, maar kon alleen het H. Oliesel toedienen.
Daarna gingen de buurvrouwen uit het stal-kamertje, met half onderdrukte stemmen snaterend:
'Hij is nou voorbereid, dat is toch een hele geruststelling. Ja, nietwaar,
men kan nooit weten. Nou kan er gebeuren wat er wil.'
Bij hun thuiskomst vonden Toon en de kinderen hem al dood.
Fien hield haar drie kindjes tegen zich aangedrukt, en stiet een wüde
schreeuw uit, toen zij binnenkwamen.
De volgende avond bracht een viertal arbeiders uit de buurt de doodskist.
Na een dag werken in de peel en veel 'snevel' gedronken te hebben,
zouden zij Sjang in de kist leggen. Ruw stootten zij de kist naar binnen, en in de drankroes deden zij hun werk, zonder dat hun gevoel van
mens-zijn geraakt werd. De jenever hoorde weer erbij.
'We zullen er nog maar een vatten!'
'Dat we hem nog lang mogen lusten.'
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'Verdomd, ja, anders liggen we ook in zo'n planken huis.'
'Hij heeft hem toch ook altijd graag gelust, nietwaar, Sjang? Kijk, hij
knikt van ja.'
Een schonend gelach heeste door hun kelen.
Maar toen zij daags daarna, uitgemest, hem gingen begraven, konden
zij alleen met moeite de snikaandrang tegendrukken, die in hun borst
opwelde. Zwijgend gingen zij terug naar het sterfhuis. Slechts een van
hen sprak even somberend:
'Het was een doodgoeie vent - Nou is ie erdoor. Zijn knikkezak heeft
uitgediend.'

Omstreeks Kerstmis begon het hard te vriezen. In enkele dagen was
de bovenkorst van het veen één bonk ijs. Voor de turf gravers was er
geen werk meer. Zij konden thuis blijven om een misschien maandenlange worsteling tegen armoede te begirmen.
De directeur van 'De Nijverheid' had na vergadering op vergadering
met de aandeelhouders en besprekingen met ingenieurs een plan doorgegeven om van turfvezels vloerkleedjes en gangmatten te fabriceren.
Met een onkosten van een paar duizend gulden kon hij de benodigde
installatie daarvoor inrichten. Hij stelde zich voor, dat die onderneming
wel renderen zou, en hij kon er een partij arbeiders mee aan het werk
houden.
Hij werd echter genoodzaakt die nieuwe zaak voorlopig op heel bescheiden schaal aan te vatten. Later kon men dan zien!
Als grondstoffen werden alleen gebruikt de vezels die over de peel
verspreid lagen. Mannen en kinderen dwaalden over de venen rond om
'lok' te rapen. Het gaf aan slechts enkele mensen enige centen daags.
Het was bovendien iets, dat geheel buiten de grote zaak lag. De nodige
aandacht kon er niet aan geschonken worden. De directeur kon de beide geheel verschillende bedrijven niet behoorlijk overzien, zodat het
nieuwe werd verwaarloosd. De organisatie van een afzetgebied bleef
halverwege steken, doordat nu eens dit, dan weer dat vergeten werd
af te doen. Het zaakje sukkelde eer achteruit dan vooruit.
Andere arbeiders trokken de peel in om smelen te snijden voor papierfabrieken. Met htm kruiwagens konden zij over de toegevroren waterplassen. Na een dag snijden en dan nog thuis een dag in bosjes binden
en gelijk maken zaten zij dan op een opkoper te wachten. Met het invallen van dooiweer was het gedaan.
Het dag-aan-dag feller knagende broodgebrek dwong de mensen naar
de armmeester. Van de morgen tot de avond waren er mannen, vrouwen en kinderen aan zijn deur. Niemand liet hij meer binnen. Al voor
er iets gevraagd werd, viel hij uit in een snauw en sloeg zijn harde
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schimpen neer, vooral als het werkelijke schaamte zag in de deemoedhouding van armen, die de zware eerste bedelgang deden. De meesten
waren echter door de schrijnende honger gevoelloos geworden voor
zijn rauwend schelden, en hielden aan.
De directeur van 'De Nijverheid' had van de Conventie opdracht gekregen van Peelheim schadevergoeding te vorderen, of tegen de gemeente
bij weigering een rechtsvervolging in te stellen.
Toen Jennesen dat bericht van de maatschappij las, barstte hij in woede
uit. Zou de gemeente zich laten dwingen door zo'n schelmentroep van
kooplui? Dat ze dan maar eens deden, wat ze niet laten konden.
Nadat echter de bedaring weer over hem kwam, begon zijn denken te
zoeken naar een uitkomst. In 'Den Gouden Leeuw' had hij met de raadsleden een geheime vergadering. Het beste was maar dat de gemeente
zich nu van die maatschappij voorgoed afmaakte. De geëiste schadevergoeding zou zeker nog wel met een paar duizend gulden te verminderen zijn door onderhandeling, want 'De Nijverheid' stond er slecht
voor, dat wist Jennesen uit goede bron. Het was zo-of-zo, over de kop
gaan of niet. Dus . . . En Peelheim kon immers niets voordeligere verlangen. De handel in turfstrooisel was overal slap, de hele wereld door.
Er werd overal steen en been geklaagd. De kranten spraken er druk
van, en men kon het aan 'De Nijverheid' ook best zien, want die stuurde week op week arbeiders weg. De gemeente had geluk gehad door
de gewiekstheid van Van Ruwhorst. Nou, een bij-de-handte kerel, die
Van Ruwhorst! Die moest men maar loslaten. Twee contracten af te
sluiten voor drie jaren! Drie jaren vaste verdienst in zo'n slechte tijd,
niet min daarover te denken!
Nee, nee, dat was ook, gelijk de secretaris het bijbracht: alles ineens
kon niet, dat bewees zich vanzelf. Die maatschappij van Lizaveen maar
laten lopen dan! Gelukkig hoefde Peelheim zich door niemand op de
kop te laten zitten.
De gemeente wentelde de druk van deze moeilijkheden van de secretaris af door te betalen. Maar Jennesen zou zich wreken.
Alle vreemde werklui, die bij 'De Nijverheid' weggelokt waren of vanzelf waren gaan lopen, moesten Peelheim maar uit. De armmeester
vloekte, dat het hem nu lang genoeg was. De gemeente had meer dan
genoeg aan eigen volk. Ze moest zeker die vreemde bocht ook nog laten zatvreten. Maar terug, waar ze vandaan kwamen, naar Lizaveen of
naar hun eigen gemeente. Peelheim hoefde zich van niets aan te trekken, had daar niks geen verplichting toe.
In het woningkrot van Toon Peeters schreeuwde de ellende van twee
gezinnen samen.
Het water sijpelde van de weg onder de deur door op de lemen vloer
en maakte die overdag tot een slijkerige bodem, 's Nachts vroor het
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stro daaraan vast, waarop de drie oudste kinderen sliepen. Nu Sjang
dood was, kon er wel wat op geprakkizeerd worden, Fien nam haar
kinderen bij zich in bed. Daardoor kwam er een ledikantje vrij, maar
dat was te kort voor de kinderen van Toon. Zijn vierde kind werd al
haast elf jaren. Voor de twee jongste, die in leeftijd ongeveer gelijk waren met de kinderen van Fien, ging het best. Nu kon ieder van de drie
grootste om de beurt een nacht in de bedkoets slapen en de twee ouderen hadden dan het gewone bed op de grond, dat na de koude nachten 's morgens op een ijsklomp lag.
Het weinige, dat Toon en de jongens nu en dan konden verdienen,
glitste weg als een druppel op een gloeiende steen.
Eindelijk moest de eerste vraag om onderstand aan de armmeester gedaan worden.
De ene keer ging Toon zelf, de andere keer zijn vrouw, dan eens Fien
of een van de kinderen. Met een sombere vasthoudendheid stonden zij
de striemen uit, waarmee zij van de deur gejaagd werden, en gingen
weer terug.
'Eer ik voor mijzelf aan u wat kwam vragen, vrat ik nog eerder rotheid
van de straat op,' driftte Toon uit in opgistende woede. 'Maar ik kom
voor de kinderen I'
Een enkele maal werd hem of de vrouwen een briefje toegebitst, dat zij
'een brood konden halen.'
Het Vincentiusbestuur gaf ook al eens een bormetje, dat zij 'een brood
konden halen.'
Tot Dien eindelijk zich tegenover de gemeentelijke armmeester niet
meer kon inhouden en haar verdrietige kwaadheid uithuilde, hem overstelpend met verwijten.
'Gij bent hier geen mensen, gij bent maar varkens! We komen niet voor
ons plezier wat vragen. We hebben het anders ook nog nooit gedaan.
Maar als het water iemand aan de lippen k o m t . . . En dan hier nog
door zo'n smerig rijk volk afgesnauwd moeten worden als de kinderen
sterven van de honger! Beesten die jullie zijn! Haal maar een brood!
Of een arm mens niets anders nodig heeft dan brood. En de kleren
voor mijn kinderen dan? Gij met uw gemene dikke buik moest eens een
week verrekken van armoede!'
Met gebalde vuist kreet zij hem haar getergde woede tegen. Haar furiënde blikken vielen woest op hem aan en haar lijf hijgde.
'Weg! Eruit, wijf! Hier een grote mond komen opzetten als dank voor
de ondersteuning! Niks krijgt ge meer. Vertrek maar naar uw eigen
gemeente!'
'Zo'n bocht van volk!' schamperde de armmeester nog na.
Wat hij daar een last van had uit te staan! Jennesen moest het zelf
maar eens één dag uitvreten.
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Toon kreeg de boodschap, dat hij uit 'het huis' moest, dadehjk.
De eigenaar wilde hem er niet langer in hebben. Hij was het moe, niet
op tijd betalen, en de hele woning te laten bederven door zo'n hoop
vlegels van blagen!
De Peetersen vertrokken weer naar hun eigen gemeente, en Fien ging
zich in Pruisen verhuren als dienstmeid op een boerderij. Toon en Dien
zorgden voor haar kinderen en zij zou daarvoor haar huur afgeven.
Zelf had zij immers niets meer nodig dan een stuk kleren. Dat zij nou
en dan haar kindjes nog eens kon komen opzoeken, was alles, wat het
leven verder voor haar over had.
Een van de Peelheimse veenarbeiders, die bij 'De Nijverheid' werk had
gevonden, had veertien kinderen, waarvan de twee oudsten meisjes
waren van vijftien en veertien jaren oud.
Hij had een van de Lizaveense werkliedenwoningen gekregen. Enkele
daarvan stonden leeg sedert het wegsturen van getrouwde 'Poepen'.
De man verdronk een groot deel van zijn loon aan 'snevel'. Nu dwaalde hij met die twee meisjes over de venen om 'lok' te rapen. Alle drie
slurpten jenever uit de stopfles aan de mond.
Toen geruchtte het gepraat Lizaveen rond, dat hij betrapt was op bloedschande met zijn dochters. En 's nachts daarop ontvluchtte hij met de
meisjes naar Pruisen.
Zijn vrouw bleef met twaalf kleine kinderen achter en ging van de onderdirecteur, die haar toesnauwde, dat zij maar moest gaan waar zij
thuis hoorde, bij haar vent, naar de directeur, die haar een kleinigheid
gaf en haar verder naar Peelheim verwees.
Nu de gemeente de eerst weggelokte arbeiders weer de maatschappij
op de hals schoof in de tijd zonder werk, dankte 'De Nijverheid' er ook
voor Peelheimers te onderhouden.
Zo werd de arbeidersbevolking van de een naar de ander geslingerd
als een stuk vuil, dat niemand voor zijn deur wilde hebben.
Ziekte en dood waarden rond.

i6
Een van de meiden op de Peelheimse pastorie was een nicht van de
brievengaarder, die het hulpkantoor van de posterijen bediende.
De bevolking vond het daarom heel natuurlijk, dat de geestelijken de
brievengaarder druk bezochten.
Vooral de vrouwen uit de kleine boeren- en arbeidersklasse glorieden
met zulke verwantschap, als een dienstmeid op een pastorie nog iets
familie van haar was. De kwezels prezen haar dan, met vroom-doende
neergeslagenheid van blikken. 'En ja dat zijn brave mensen, erg voor
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de godsdienst, want zij hebben nog een achtemicht, die op een pastorie woont.'
Het volk werd in die dingen in een verwarrende waan gelaten.
Een vreemdeling, die zich met zijn huishouden in Peelheim had gevestigd, wilde niet, dat zijn vrouw in de kerk tussen het ruwe stinkende, pratende en om zich heen spuwende manvolk in het pad moest
blijven staan. Hun grof schimpend gepraat over haar kleding en de
platte dubbelzinnigheden hinderden haar.
Hij ging naar de pastoor, en vroeg om een plaats voor zijn vrouw in
een bank.
Ja, dat zou wel zijn, dat ging tussentijds niet. De plaatsen werden alle
drie jaren verpacht. Dan moest hij maar zien. De banken bleven gewoonlijk in dezelfde families, dus het beste was, als hij met iemand
afsprak.
Allemaal goed en wel, maar dat duurde nog lang.
Of de pastoor dan nu niet zorgen wilde voor een plaats. Er was toch
ruimte genoeg in de kerk.
Nee, daar maakte de pastoor geen gebruik van. Als hij daarmee begon,
zouden er wel iedere dag mensen komen.
'Moet mijn vrouw dan al die tijd maar blijven staan? Ik wil toch een
plaats betalen!'
'Hoor eens hier, zelfs onze tweede meid heeft een tijd lang geen bank
gehad!'
Vaak was een van de kapelaans op het kantoor en snuffelde rond in
de brieven en kaarten, keek de registers na, vooral ook alles, wat in
verband stond met de rijkspostspaarbank, en las er de verdachte kranten.
Eens hadden een paar lui gezien, dat een meid de pastorie kwam uitlopen met een krant, en de postbode nariep:
'Wacht eens! Dit moet ook nog mee!'
En iedereen wist ook, dat de boden dikwijls lang op de pastorie bleven.
Maar dat kwam, omdat zij daar vlot getrakteerd werden op borrels en
sigaren.
Een paar dagen, nadat De Visscher per brief de redacteur van het historisch tijdschrift en zijn vriend Pietersen had geschreven over zijn
voornemen, de toestand van Peelheim en de veenexploitatie, in verband met de laatste verkiezing, in een brochure uiteen te zetten, was
het dorp weer vol van geniepig verdachtmakend gepraat over hem.
De Jennesen-partij waarschuwde: er zouden wel weer een hoop leugens over de secretaris en de raad loskomen. Die gemene schandschrijver, men wist wel wie, had nog niet genoeg op zijn kop gehad. Niet,
dat zij en Jennesen er iets om gaven, nee, het was hun te min. Maar
brave mensen zouden misschien dat lage gelaster van die kerel gaan
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geloven. Daarom deden zij het verstandigst al wat er van die gemene
schimper kwam, maar dadelijk ongelezen bij hén te brengen. Ongeleerde mensen mochten zulke slechte geschriften niet lezen, of ze deden
gróót kwaad. Lang zou het ook niet meer duren met die oproennaker,
die socialist, die volksbederver, die misschien wel zijn ziel aan de duivel verkocht had. Hij moest het dorp uit, de plannen schoten al hard
op.
De kwezels troepten samen, de koppen naar elkander toegebogen onder
het sissend fluisterpraten, terwijl de nieuwsgierig-hunkerende trekken
de gezichten overstrakten met een verschrikt doende verbazing over al
die slechtheid.
Ja, die De Visscher moest toch zó'n gemene kerel zijn. Maar, maar, Jezus van marante, was dat tóch waar?
Héél zeker waar, het moest grof zijn, want het was verschrikkelijk.
Deftige mensen hadden het zelf gezegd.
Maar mijn God! Hemelse goedheid, zó slecht? Ja, tot in de grond bedorven. Hij had gezegd, dat de vrome mensen niet te vertrouwen waren en hij spotte met de godsdienst, dat was zeker, want hij was ergens
met zijn wandelstok in de kerk geweest, dat hadden genoeg mensen
gezien.
O, verschrikkelijk, niet om aan te horen. Men zou ervan moeten griezelen, zo'n schandaal!
Ja, en van allerlei praat sloeg hij uit, niks als gemene vertelsels had hij
veil, over bedevaarten en over eerwaarde geestelijken. Van een mens,
die raadslid was geworden en toen veel dronk, en die mens had een
kalf, dat niet wou zuipen, en toen zei mijnheer de pastoor, hij moest
dat kalf óók maar raadslid maken, dan zou het wel drinken, koddig,
net goed, raak gezegd. En toen zei die man . . . ja, dat was zó gemeen,
men zou zich 'bezondigen' met het na te praten . . . toen durfde die
man te zeggen: hij wist het beter, hij zou het kalf de kruin laten scheren. Zo'n schandaal!
God in de Hemel! En zo'n taal had die meester in de mond? Wat zouden de kinderen toch bedorven worden!
En de zangers van het koor had hij ook al een keer uitgelachen en nagedaan. En met een preek had hij de spot gedreven. En hij had gezegd, dat een pastoorsmeid ook nog lang geen heilige kerk was.
Oe! Oe! men zou er van schrikken en beven.
Ja, en nou kwamen andere meesters bij hem leren, en die bedierf hij
ook allemaal, want dat kon niet anders.
Wat een slechtigheid, wat een slechtigheid toch! Waar moest het heen!
Dan zwermden de kwezels rond en doorgonsden het dorp met kwaadsprekerij, om ten slotte weer neer te vallen op de kostjuffrouw van De
Visscher, om venijn uit te prikken in haar hart.
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Na de verkiezing hadden de collega's van de dorpsschool zich nauwer
bij De Visscher aangesloten. Het intrigerend drijven van de heerserskliek begon in zijn ware bedoeling in hun begrijpen op te helderen,
toen zij al dat gewroet om de partijkandidaat er door te krijgen, en
daama de beloningen in de vorm van een verkiezingstoren en van salarisverhoging aanzagen. Door dat gedoe leefde hun sympathie voor hem
op, temeer, omdat hij werd bestreden met verdachtmakerij en zijn optreden als voorwendsel moest dienen tot oprichting van een bijzondere
school.
Geen van hen bezat de hoofdakte. Twee hadden een paar keer examen
gedaan, maar waren telkens afgewezen. Toen besloten zij bij De Visscher les te nemen in taal, literatuur en historie. Hun propaganda lokte
spoedig ook deelnemers uit omliggende gemeenten.
De Peelheimse geestelijken keken met spijtige blikken naar die cursus.
Die gaf hem al weer meer invloed, ook buiten het dorp.
Onder de onderwijzers, die de lessen volgden, was er een, die in de
rustpauzen voortdurend schold op de geestelijken en hun bestrijding
van de openbare school. Maar na een paar maanden bleef hij plotseling
weg, zonder iets van zich te laten horen, en nam een vijandige houding aan tegen de cursus. Toen lekte het uit, dat hij naar een geestelijke
gegaan was, huichelend, dat hij gemoedsbezwaren had. Hij was geheel
onder de invloed van De Visscher gekomen, ja, ging zelfs nog verder in
zijn denkbeelden. Maar op een gegeven ogenblik kwam hij voor een
keerpunt, en hij wist niet meer wat of hoe.
Die geestelijke moedigde hem aan, zijn braafheid prijzend, en trachtte
hem uit te horen:
'Ja, De Visscher is ontegenzeggelijk een knappe kerel. Jammer, dat hij
niet in onze richting werkt, wat zou hij dan veel goeds kunnen doen
met zijn pen. En dan had hij ook al lang een van de beste betrekkingen
aan onze katholieke kweekscholen gehad.'
Die onderwijzer stemde toe: wie onder de invloed van De Visscher
kwam, was verloren. Gelukkig had hij nu de rechte weg weer gevonden.
Of er ooit over godsdienst-kwesties werd gesproken op de les?
Och, precies over godsdienst-kwesties. Dat ging zo ongemerkt.
Er sloop wel eens wat tussendoor. En de priesters moesten het vaak
ontgelden. En er werd over slechte boeken gesproken, zoals van Multatuli en Zola.
In een van de Peelheimse gehuchten werd in die tijd een jong onderwijzer benoemd, een neef van de kapelaan, die voor Cuypers had gewerkt. Hij moest beloven niet alleen geen les te zullen halen bij De
Visscher, maar ook alle omgang met hem te vermijden. Slechts op die
belofte zou de kapelaan zorgen, dat hij benoemd werd.
Maar zijn verwantschap met de kapelaan gaf hem juist meer durf tot
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spreken en doen naar zijn overtuiging, en wat hij van De Visscher
hoorde, trok hem sterk aan. Hij zocht kennismaking, waarvan het gevolg was, dat hij De Visscher openlijk verdedigde en met zijn neef ruzie kreeg. Die nam hem onderhanden:
'Ik hoorde, dat jij je belofte slecht nakomt.'
'Toen ik die deed, was ik niet wijzer.'
'Woordbreuk! Het is schandelijk!'
'Ik beschouw dat niet als woordbreuk. Gij hebt mij die belofte afgedwongen, en zonder dat ik iets van De Visscher wist. Dat is een flinke
vent.'
'Daar kan jij niet over oordelen, jongske, jij komt pas kijken. Ik hoor
ook, dat je niet iedere morgen in de kerk komt. Dat ben je verplicht,
al doe je het maar voor het volk. Ik zal er op laten letten.'
'Nou geef ik toch iedere keer een dubbeltje, zo dikwijls mij iemand
op een werkdag in de kerk ziet.'
'Jongen, zwijg toch! Al zó totaal bedorven! Je bent zeker bang voor de
gek gehouden te worden, omdat je aan de leiband loopt van de geestelijken.'
'Ik aan die leiband lopen? Maar dat doe ik niet, en dat verkies ik ook
niet te doen.'
'Ik zal het eens aan je ouders schrijven.'
'Schrijf maar raak, en ik ga ook deelnemen aan de cursus van De Visscher.'
'Nóóit! Dat gebeurt nietl Die bespot zelfs de priesters!'
'Dat geloof ik niet, maar ik zal het dadelijk navragen.'
'Dat hoeft niet. Als ik dat zeg, moet dat je genoeg zijn. Navragen laat
je!'
'Nee, dat laat ik met!'
Zij scheidden in heftige vijandschap van elkaar.
Die onderwijzer vond, dat een van de cursus-deelnemers een broer
had, die geestelijke was, en die altijd zijn 'heerbroer' noemde. Op een
wandeling tussen de lessen in vroeg De Visscher hem, waarom hij niet
zei: 'onze Willem' of hoe die geestelijke heette. Dat was de oorsprong
geweest van het praatje over priester-bespotting.
Toch bevatte Het Nieuws van Peelland kort daarna een 'Waarschuwing!' tegen een cursus voor de hoofdakte, onder leiding van een onderwijzer, die zich door schandelijke geschriften een treurige vermaardheid verworven had, n.l. de cursus van de heer De Visscher. Naar de
redactie uit alleszins betrouwbare bron had vernomen, ontzag men
zich daar zelfs niet de spot te drijven met de Priesters des Heren!
Vijf deelnemers, die nog nooit een les verzuimd hadden, zonden een
krachtig protest in, ondertekend met hun namen, tegen die verdachtmaking, en verklaarden die 'bron' voor alleszins leugenachtig.
De redactie plaatste het stukje niet, maar meldde slechts de ontvangst
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met de namen der inzenders, en voegde daaraan toe, dat zij vooralsnog
geen reden had om haar zegsman haar vertrouwen te weigeren en zij
zich dus hield aan zijn inlichtingen.
Omstreeks februari had De Visscher de kopij voor de brochure gereed
ter verzending. Maar nieuwe belangrijke gebeurtenissen brachten hem
tot uitstel. De voorraad turf van Peelheim slonk weg. De gemeente
kon haar verplichtingen jegens de buitenlandse firma's niet nakomen.
Jermesen wilde zich daar eenvoudig van afmaken met een bericht, dat
de gemeente gedurende vier weken — tot de lente weer het graven
toeliet — enige wagons minder moest afleveren. Maar van beide kwam
onmiddellijk het antwoord, dat zij dan de boete opvorderden volgens
het contract.
De secretaris stond te kijken. Van boeten wist hij niets. Daar had Van
Ruwhorst nooit over gesproken. Hij telegrafeerde de handelsagent en
een telegram kwam terug: Natuurlijk. Staat toch duidelijk in contracten, bestuur ter ondertekening voorgelegd.
Jennesen overlegde met de raad in 'Den Gouden Leeuw'. Het gemeentebestuur kon daar niet op ingaan. Van Ruwhorst had de raad bedrogen,
door eigerunachtig de contracten op te maken zonder de gehele inhoud
duidelijk over te leggen. Dat was zijn plicht geweest, want de contracten waren opgesteld in een vreemde taal. Van Ruwhorst moest dus
ook maar zelf de boete betalen.
Ja, ja, dat sprak vanzelf. De gemeente kon zich niet laten dwingen.
Geen boete betalen en zich ook niet houden aan zo'n contract.
De beide firma's lieten Peelheim rechterlijk vervolgen.
Van Eijzen schimpte: zie je wel, ze kennen nog geen vreemde taal.
Als ik in de raad was geweest, zou het niet gebeurd zijn. Allemaal
stommeriken, dure procedures. De gemeente moet maar weer bloeden.
Het gaat toch niet uit eigen zak.
Op een zondagmorgen voelde de vrouw van de onderdirecteur van
'De Nijverheid' zich onder de vroegmis niet wel en ging naar huis. Bij
dat onverwacht biimenkomen betrapte zij haar man op heterdaad met
de meid.
Op staande voet moest de meid de deur uit. De onderdirecteur wist
echter te bewerken, dat zij in dienst trad in het stationskoffiehuis, terwijl niemand buiten hem, zijn vrouw, en de meid zelf van de waarheid
iets vernam.
Wel verwonderde de café-houder zich, dat de meid haar boodschappen iedere dag verschoof tot de schafttijd en dan vaak lang uitbleef.
Hij ging haar eens na en was nog meer verbaasd haar het terrein van
de fabrieken te zien opgaan en de transporteurbrug over de spoorlijn
te zien oversteken.
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Toen vond hij haar bij de onderdirecteur in een lege aak achter een
grote turflioop. Hij zweeg echter, totdat bij een ruzie over het kaartspel
op een zaterdagavond het ene verwijt het andere uitlokte. De onder
directeur beschuldigde de café-houder van vals spel.
'Zo'n lummel! Wie zou dat nou denken?'
Het liep uit op een hooggaand gekijf. De herbergier dreunde zijn vuist
op de tafel neer en schamperde terug:
'Lummel? Lummel? Moet een 2meerlap mij hier voor lummel komen
uitmaken. Een 2meerlap die ik met mijn dienstmeid in een aak betrapt
heb? Dan zal ik eens zeggen wie hier die lummel is!'
De onderdirecteur werd grauw van woede.
Hij trachtte de koffiehuishouder het be2taan onmogelijk te maken door
hem de klanten te ontnemen. Omdat iedereen wi2t, wat de oorzaak
wa2, lukte dat niet. Maar kort daarna werden de twee zoons van de
herbergier die bij 'De Nijverheid' een betrekking hadden, ontslagen.
De een was opzichter in de veenderij, en de ander weger aan het 2tation.
Alleen om 'De Nijverheid' onaangenaam te zijn en uit zucht van hen
wat te horen over de maat2chappij, dat hem te pas zou kunnen komen,
bewerkte Jennesen hun aanstelling in dienst van de gemeente.
Zij verzekerden hem, dat 'De Nijverheid' die winter nog niet voor minder zou verkocht hebben dan j ^ gulden per wagon.
Van Ruwhorst moe2t du2 wel een goede winst voor zichzelf uit de contracten met de twee firma's geslagen hebben.
De secretaris kon zijn woede niet verkroppen, dat hij een handelsagent
had uitgekozen, die 'slimmer' was geweest dan hij.
Het Nieuws van Peelland klaagde, dat het gemeentebestuur het slachtoffer was geworden van zijn goed vertrouwen. Natuurlijk kon het zich
niet zo maar onderwerpen. De redactie hoopte, dat op de ware schuldige de gevolgen zouden neerkomen; temeer rekende zij daarop, omdat
de Deputatie blijkbaar ook dat gevoelen deelde. Immers, dat hoge college had de aanvraag tot procederen ingewilligd.
Van Ruwhorst hield er zich aan, dat hij slechts was opgetreden als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en de contracten had overgelegd, zoals de ondertekening ook duidelijk bewees.
De gemeente werd veroordeeld tot schadevergoeding en de overige
kosten.
Daarna verscheen de brochure met de titel: 'Het Miljoenenparadij2.'
Ze behandelde de hele toe2tand van Peelheim in ze2 hoofdstukken:
Mijn verweerschrift tegen Het Nieuws van Peelland; De laatste verkiezing; De Veenexploitatie; De handelsagent; De verkiezingstoren en
de salarisverhoging; De armoede en het armbestuur.
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's Zondags na de verschijning werd in alle missen gepreekt tegen de
openbare school.
Het kon, het mocht zo niet langer blijven. De herder van de parochie,
aan wie het zielenheil der inwoners was toevertrouwd, kon zonder
zich schuldig te maken aan hoogst laakbaar plichtsverzuim niet langer
dulden, dat de deugd der kleinen dagelijks gevaar liep in een goddeloze school, waaraan een onderwijzer verbonden was, die door zijn geschriften de ergernis opwekte van alle gelovigen, die allerlei kranten
las en zelfs hd was van een socialistische onderwijzersbond, welke met
alle middelen voor die godloze, zogenaamd neutrale scholen ijverde en
geen wereldlijk gezag, neen zelfs de dienaren des Heren niet kon sparen ir. zijn venijnige kritieken en lasterende aanvallen.
Iedereen moest het bij zulke personen ontgelden. Zij gaven dan voor,
het was hun te doen om waarheid en recht, om verbetering van toestanden. Het mocht wat. Huichelaars waren zij, die het goede belasterden en de godsdienst wilden uitroeien.
Maar gelukkig zou de spoedige oprichting van een bijzondere school
met eerwaarde broeders-onderwijzers het dreigend gevaar nog afwenden.
In een diepsombere stemming, trillend van het oproer in zijn ziel, was
De Visscher in zijn kosthuis. Op zijn kamer braken de snikken met geweld uit zijn borst.
In het nummer van de daarop volgende zaterdag had Het Nieuws van
Peelland behalve een artikel over de bijzondere school, ook een stuk
over de brochure, waarvan vooral het gedeelte over de 'verldezingstoren' de woede van de redactie had los gemaakt. Aan het slot riep
zij uit: 'Ziet de vijanden, na tweemaal verslagen te zijn, steken zij
voor de derde maal driest het hoofd op. Zij zijn te vergeUjken met een
kanker, die telkens opnieuw uitbreekt om het lichaam te verpesten.
Als zij meester zijn, dan zullen zij het heilig geloof ontrukken aan deze
godsdienstige streken, dan zal er geen kruis meer prijken op de torens,
geen toren meer op de kerken!'
Er zou eerst een noodgebouw gezet worden, totdat klooster en school
plechtig konden ingewijd worden. De parochianen werden aangemaand
bij te dragen in de grote kosten.
Toen ongeveer niemand kwam, werd een collecte gehouden door het
dorp. Enkelen weigerden ronduit iets te geven. De meesten zochten
uitvluchten, dat ze het niet missen konden.
Maar ze hadden toch nog zoveel op de spaarbank! En zij moesten ook
eens denken aan de zegen op hun huishouden. Nu konden ze hun
dankbaarheid bewijzen door mee te helpen aan een goed werk.
Er waren er ook, die de openbare school goed vonden en niet het
minst verlangden naar verandering. Die werden gedwee gemaakt met
bedreigingen.
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Maar toch bracht de collecte niet veel op.
De gemeente verleende een subsidie van twintigduizend gulden. Het
eerste raadsbesluit keurde de Deputatie af wegens een vormgebrek.
Door een duidelijke vingerwijzing was dat gauw hersteld. Volgens de
wet mocht het geen subsidie zijn, maar de mazen waren groot genoeg!
De Jennesen-partij triomfeerde: de derde keer zal de gemeente toch
wel voorgoed van De Visscher verlossen. De kanker wordt uitgesneden.

17
De firma Verstegen & Donk had partij weten te kiezen van de Peelheimse procedure, door op zich te nemen een aanzienlijk deel van het
benodigde turfstrooisel te leveren aan de buitenlandse firma's, die zelf
gebonden waren door een contract met de garnizoenen.
Daarvoor had zij een paar honderd arbeiders nodig. Uit Haarst, Peelheim en andere veendorpen stroomden zij toe. Het zwoegende leven
werd uitgebreid over een groter terrein.
Toon Peeters kwam ook als turfgraver in dienst bij Verstegen & Donk.
Zijn weekloon was weer wat vermeerderd door de hulp van zijn vierde
kind, dat pas de Communie gedaan had en nu mee de venen introk om
zijn ouders 'er door' te helpen en zijn jeugd-kracht en kindzijn te verwoesten onder zware arbeid, drankmisbruik en ruwe tonelen.
Fien diende nog altijd in Pruisen. Zij had eerst als meid gewoond op
een boerderij 'Die Hahrt', maar was na korte tijd in een andere dienst
gegaan, omdat haar daar vijftig mark per jaar meer geboden werd. De
boeren hadden haar liever dan een jonge meid, wijl zo'n weduwe met
kinderen afhankelijk was en minder aanspraak maakte.
Kort voor het vierde kind van Toon de Communie deed, had zij een
brief geschreven:
'Geliefde zuster en zwager en kinderkes ik laat u weten dat uw arme
zuster nog in de slave des werelt is en dag of nagt heb ik ooit meer
rust en ik wouw dat ik het geluk tog maar eens had dat ik maar weer
bij u en bij mijne kinderkes kos blijven maar ik gelooft niet zuster en
zwager dat ik dat geluk meer ooit krijg en dat is hetgene wat mij van
harte kwelt want gij weet goed dat ik krank van u ben weggegaan
want toen ik in de baan zat en toen ik er uit ging toen was ik krank
genoeg om te sterven, want ik meende dat ik niet meer op mijn plaats
hat gekomen ik moet hier werken of want er geen goet bij was en dat
is mij hart gevaallen dat ik op de haart vertrokken ben zuster en er gaat
genen Zondag voorbij of ik gaan naar de haart na de vesper en dan
komt peter-jozep de baas bij mij en Iaat niet na dat ik weer naar haar
toe zou komen ik ben eenen zondag naar haar toegegaan en moest
daar eeten en drinken en deden jaust of dat ik haar ij gen kint was zoo
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nooij hebben zij dat gehat dat ik ben vertrokken en zoo hart valt mij
dat nu ook zuster maar voor fij f tig mark doet men al veel maar nu heb
ik geenen naart meer maar ik moet mij in alles maar begeven er is toch
geen verlaat vooreer dat onze goede God mij van de werelt haalt bij
Sjang dan is alles aan een einde maar dan die arme kinderkes die ik
heb dat ik die dan moet verlaten dat is dan nog het ergste nu zuster
doet tog nog maar de goedendag aan mijn zwager en de kinderkes allemaal van mij vele gegroeten want ik geloof niet dat ik meer in langen
tijd u meer kan komen bezoeken en ik wens u vele gegroeten voor
uwen zoon peter dat hij zijn hijUige kommunie doet en ik stuur u de
laatste week wat voor hem te kopen hoe groot dat ik het nu ook noodig
heb of zondag zeker ik woon nu ver van de post af zuster in de week
heb ik geen tijd nu zuster laat mij deze week ook eens weten wanneer
dat zij haar kommunie doen welke zondag nu zuster zijt maar goed
voor mijn wichterkes dat zal geene schaaij voor u zijn en laat mij eens
weten hoe het nog mijn Wullemke gaat en met mijn Anneke en mijn
Sjengske dat is voor mij weer een grootte troost als ik dat weet en
ook als ik weet hoe het nog met u alle gaat en ik wouw dat mijn zuster
en mijn zwager eens naar mij toe kwamen dat zou ik gaarne eens hebben dan kunt gij hier ook eens kijken en hoe het hier was toon is dan
weer naar de peel och als ik aan de peel denk dan schrij ik mij den kop
dik de goedendag aan alen malen van uw zuster fien.'
Nu de zaak van Verstegen & Donk met een schok uitgegroeid was tot
een grootbedrijf, overheersten het kapitaal en de angst voor verliezen
en zweepten aan tot een jachtende, afbeulende arbeid. Verstegen liep
rond van de ene plaats naar de andere, met zijn barsende stem voortdrijvend tot haast. Waar zijn ontevredenheid en geldzorgend gemelijk
gedenk op iets stootten, overdonderde hij de werklui met zijn vloeken
en knetterden striemen van schamperende scheldwoorden over hen
heen. Verzet van tegenspreken of zich verdedigen der arbeiders hitste
zijn woede tot een uitbarsting aan: Weg maar! Er is nog zat van dat
volk!
Zo beukte hij hen tot gedweeheid.
De fabrieksarbeiders mokten onder elkaar, dat de machines zo slecht
waren. Ieder ogenblik hadden zij last van een defect. Dat betekende
voor hen vermindering van weekloon en gevaar voor ongelukken.
Het organisme van de veenexploitatie der firma had zich niet gelijkmatig versterkt met de plotseling opschietende groei.
De directeur trok zich van de hele zaak weinig aan. Hij leefde zijn gewoon leven door en was in de regel in een goed humeur. Wat kon hem
de boel schelen! De baas had hij immers toch 'in de vingers'!
Als Verstegen niet in de nabijheid was, drifte hij niet tot haast en keur437

de niet af, maar maakte liever gekheid met de arbeider2, of gluurde begerend rond naar de peelmeiden.
De werklui konden nog al een2 wat van hem gedaan krijgen. Hij bracht
ook hun klachten over. De ene keer kneep een lo2gelopen machinedeel
een werkman een 2tuk van een vinger af, dan liep een ander een verwonding op.
Ver2tegen, vol van gedachten over win2trekening en vree2 voor 2chade door niet op tijd te blijven, vloekte geagiteerd:
'Dat de 2tommeriken er dan met hun poten uitblijven! Ik kan nou midden in de drukte toch geen andere machine2 gaan zetten! Wie bang is
voor zijn knoken, dat die dan maar opdondert, er zullen wel weer anderen komen. Blijf me nou in vrede2naam met zo'n gezanik van het
lijf! Het i2 om iemand gék te maken!'
Na ieder gedwongen oponthoud in de fabriek wa2 het 'doorwerken'.
De lange gloeiendhete zonne-dagen van de midzomer, die op de 2chaduwenloze wijdgrauwende venen brandde, werden dan gevolgd door
zwoele nachten, waarin de reed2 afgezwoegde lijven nog 2laafden en
wroetten in het opwolkend turf2tof.
Toon Peeter2 wa2 al een oude man geworden, of2choon het aantal van
zijn leven2jaren nog hoorde bij volle kracht. Hij bood nog weer2tand
maar dofte meer en meer weg in een suffe, lu2teloze zwijging.
AI2 een van zijn mede-arbeiders niet meer kon, ineenknakte na de vernieling van het laatste beetje veerkracht, en thui2 moe2t blijven om na
een paar dagen begraven te worden, of nog een tijd van troo2teloo2 bestaan gedwongen wa2 voort te 2lepen, dan somberde hij, voorvoelend
het treurig lot, dat mi22chien ook hem wachtte: 'al weer een er door.'

18
Toen de bijzondere school in een noodgebouw begon, waren er slechts
een paar maanden meer over, eer De Vi22cher ak overtollige leerkracht
ont2lagen zou worden. En ak hij niet elder2 vóór die tijd benoemd
werd? Nog nergens had hij gesolliciteerd. Hij had een gevoel, aUof hij
van Peelheim niet zou kunnen 2cheiden, of2choon het hem evenmin
mogelijk zou zijn in de gemeente te blijven met niet2 ander2 dan een
tweejarig wachtgeld van driehonderd gulden.
Maar voordat zijn zoekend denken een be2luit vond, vroeg de redacteur van het historisch tijdschrift hem tot een 2amenkom2t. De redacteur en een paar van zijn vrienden hadden een re2ervekapitaal van vijfduizend gulden bijeengebracht om een nieuw blad uit te geven onder
redactie van De Visscher. Zij zouden niet dulden, dat een heerserskliek, die hem vreesde, hem de pen uit de hand sloeg.
Een uitgever was reeds gevonden, die zich ging vestigen juist tegen438

over het bureau van Het Nieuws van Peelland.
De nieuwe krant werd genoemd 'On2 Zuiden' en zou beginnen met
twee maal per week te ver2chijnen.
Na een paar moeilijke jaren, 2telden allen zich voor, zou het blad goed
gaan, de 2treek verheffen uit haar ellendige toestanden en De Vis2cher een ruim be2taan opleveren.
De Visscher beefde van ontroering. Zo werd hij in een werkkring gezet, waarnaar zijn hele ziel verlangde, terwijl zijn vijanden reed2 feestten over zijn verdwijning uit het Peelheimse maatschappelijk leven.
De redacteur stond hem bij met zijn raad en wees hem erop, dat voorzichtigheid en vrees twee heel verschillende dingen zijn. Het eerste was
noodzakelijk, verbood alles ineens te willen zeggen en maande voortdurend aan het oog gericht te houden over jaren. Het laatste was absoluut verkeerd. 'Wie vreest, is al verloren.'
De openbare school bleef bestaan met enige protestantse leerlingen.
Het hoofd stuurde zijn eigen kinderen naar de broederschool.
Tegenover voorstanders van het bijzonder onderwijs deed hij gewichtig:
hij durfde zijn kinderen waarlijk niet aan de dagelijkse omgang met
uitsluitend andersdenkenden blootstellen.
Maar in het gezelschap van zijn collega's lachte hij wit, een bijzonder
slim gedacht plannetje voorwendend door zijn betekenend-doende blikken en houding.
'Je begrijpt toch wel, dat ik daarmee mijn bedoelingen heb, en volstrekt
niet om de bijzondere school te steunen. Geloof me, dat ik mijn weetje
wel weet. In de hogere politiek is iets, een zekere wijze van handelen,
die men tactiek noemt, zie je, tactiek.'
Na de oprichting van de bijzondere school was zijn salaris verhoogd tot
vijftienhonderd gulden.
Jeimesen had het voorstel in 'Den Gouden Leeuw' weer toegelicht.
Het hoofd stond nu heel alleen voor alle kinderen, die in zes leerjaren
verdeeld moesten blijven. Wat een werk was dat! Vermeerdering van
traktement kwam hem eerlijk toe. En de gemeente had toch duizenden
guldens per jaar voordeel door de komst van de broeders.
Ja, ja, het was goed, gelijk de secretaris dacht.
In 'Ons Zuiden' verscheen een artikel over die tweede salarisverhoging
als gevolg van door dik en dun meegaan van het hoofd met de Jennesen-partij. Daags daarna ontving De Visscher een heftig schrijven van
het hoofd der school. De redactie van een krant, die haar taak begreep,
moest toch allerminst vergeten, dat ook hij met gezag bekleed was.
De meeste onderwijzers in de gemeente trachtten zich in het publiek
tegenover 'Ons Zuiden' nog neutraal te houden. In gezelschap van
gemeentebestuursleden lieten zij echter dat voornemen wel eens glippen. Och, altijd dat critiseren van raadsleden. Er kwam nou ook eens
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nóóit een artikel in, waar men wat aan had, bijvoorbeeld over de politiek van binnen- en buitenland.
Maar grinnekend van genot lazen zij in stilte de aanvallen tegen Jennesen en zijn aanhangers. Gebeurde het eens, dat er minder scherpe
dingen gezegd werden, dan waren zij teleurgesteld: deze keer is hij
flauw.
Van het hoofd der Peelheimse dorpsschool keerden zij zich heel af.
Uit Veendorp, Haarst en andere gemeenten kwamen eveneens artikelen over toestanden. Het cachet van het blad maakte het verlangen in
de een na de ander wakker tot medewerken.
'Ons Zuiden' had ingang gevonden in de al voorbereide streek. De bewerkte akker nam het zaad op, ondanks het pogen van de vijanden,
die trachtten het te vertrappen en een overvloed van onkruid uit te
werpen.
Gedurende twee jaren reeds had de krant week op week een 'Brief uit
het Miljoenenparadijs', waarin de veenexploitatie en de toestand van
Peelheim werden blootgelegd voor de publieke mening.
Jennesen zuchtte: 'Hadden we hem maar in de school gelaten!'
Zijn knarsende woede was machteloos geslagen door zijn eigen drijven.
Maar in het openbaar deden zij en zijn aanhangers minachtend, dat het
schrijven van die schimpkrant hun te onnozel was om erop te letten
Zij waren echter in het geheim geabonneerd door tussenkomst van anderen.
Door de list van de secretaris lag Van Eijzen gebonden in een gedwongen zwijging. Diens zoon was aangesteld tot opzichter in de peel,
terwijl de armmeester als 'directeur' boven hem stond en in de 'peelvilla' woonde. De kleine Van Eijzen-partij had bovendien nu haar zin.
De gemeentekas werd voor haar niet langer dicht gehouden.
De tijd en de stille kracht, die langzaam, maar gestadig voort arbeidt
aan de volvorming van de maatschappij, hadden ook meegewerkt aan
de beginnende opbloei van een ander leven.
Op een morgen vonden zijn huisgenoten de oude burgemeester dood
bij zijn elf-uur bittertje.
Jennesen moest nu burgemeester worden. Zijn aanhangers verzekerden,
dat het niemand anders toekwam dan hem, en loftrompetten met Het
Nieuws van Peelland samen, dat 'het hoogste gezag in de gemeente' in
zijn handen behoorde gesteld te worden, om zijn kennis, zijn liefde
voor de rechtvaardigheid, zijn onbesproken naam, zijn strikte eerlijkheid, zijn gedienstigheid, voor arm en rijk, zijn zorgen voor de arbeider, en om het vele goede, dat hij in Peelheim al had tot stand gebracht. De toren van Heikant, dat prachtig meesterstuk, waardoor de
bevolking gesticht werd en de bijzondere school, die haar zegen nu
reeds verspreidde, waren immers vooral zijn werk.
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Verscheidene dorpelingen, die geregeld 'Ons Zuiden' lazen, mopperden:
Moet die nou ook nog burgemeester worden? Zeker om de knoeierijen
voorgoed te kunnen verbergen en ongestoord door te gaan met Peelheim arm te maken. Hij wil het allemaal hebben.
De Visscher stuurde alles, wat er over de gemeente was geschreven,
aan de Commissaris van de provincie, en vroeg kort daarna een audiëntie aan als ingezetene van Peelheim en redacteur van 'Ons Zuiden'.
Hij stond verrast, toen de Commissaris hem een pakje brieven liet zien,
die allemaal van inwoners der gemeente waren gekomen tegen Jennesen. Zoveel doorwerkende invloed van zijn krant had hij nog niet
verwacht.
Toen hij over de treurige veenexploitatie van de gemeente met al de
konkelarijen en de achteruitgang der ingezetenen begon, trok de Commissaris zich een ogenblik terug in een zwijgend overdenken. Daarna,
met de besliste beweeg na een plotseling gerijpt besluit:
'Ja meneer De Visscher, daar kan ik niets aan doen . . . niets! Ik wil u
wél zeggen, dat ik niet graag in de schoenen van de secretaris zou
staan, voor mijn geweten. Maar met de wet in de hand is hij niet te
bereiken. Die laat zulke knoeierijen toe. Als Jennesen zich schuldig
maakt aan oneerlijkheid tegenover de gemeente, dan zorgt hij wel, dat
er geen wettelijke bewijzen zijn. Ik ben óók ambtenaar en krijg in Den
Haag wel eens een streep door mijn voorstellen en adviezen. De regering wil hoegenaamd niet getornd zien aan de autonomie van de gemeenten. Ik heb al uw geschriften nagezien en krijg de indruk, dat het
er te Peelheim waarlijk treurig uitziet. Maar de regering heeft het volk
alle macht in handen gegeven door het kiesrecht. Als het daarvan nu
geen gebruik wil maken! Er is geen andere oplossing dan dat u een
meerderheid van betere raadsleden ziet te krijgen.'
'Dat is juist 't moeilijke, want de raad beheerst de verkiezingen met
gemeentegeld.'
'En toch is er geen ander middel.'
Pater van den Berken kwam plotseling een andere kandidaat voor het
burgemeesterschap aan de Peelheimse bevolking voorstellen.
Van de Berken was een verwoed tegenstander van 'Ons Zuiden'. Hij
had zich opgeworpen als een boerenvriend en redigeerde zelf een blaadje, waarin hij aanhoudend artikelen schreef over de landbouwersstand.
De boeren waren gedoemd tot ondergang onder altijd zwaarder wordende druk van belastingen. De regering zoog hen uit, deed totaal niets
om de landbouw te steunen. En toch waren de boeren het behoud van
de maatschappij. De hele wereld bestond van de landbouw. De boeren
moesten zich organiseren om macht te krijgen. Maar ze leefden ook
niet meer volgens de goede oude zeden, verkwistten hun geld aan opschik en voerden zichzelven ten verderve door het slechte, genot-na441

jagende leven van de stedelingen na te volgen. Ja, zelfs waren er al boeren met een knevel, een uitvinding van de Turken! Vele boerenzoons
en boerendochters omhelsden de geestelijke staat, alleen omdat zij in
het boerenbedrijf geen toekomst meer zagen! Hoeveel gelukkiger waren de mensen dan toch geweest in de goede oude tijd.
De Visscher had in zijn blad een polemiek geopend tegen Pater Van den
Berken, vooral over diens beweringen omtrent 'de goede oude tijd', en
legde hem stuk na stuk historie voor. Van den Berken antwoordde met
schelden. Die schoolmeester, wat verbeeldde die zich? Dat hij ook al
kon meepraten over landbouwkwesties? De boeren moesten zich in acht
nemen! 'Ons Zuiden' was een vijand van de landbouwersstand . . .
Toen begon de pater een heftige kruistocht tegen de krant van De Visscher. In de omstreken van Peelheim had hij nog verscheidene geestelijken mee, die hem toestonden tegen 'Ons Zuiden' te preken. Geen
enkele boer mocht die schimpkrant in zijn huis dulden, zelfs in geen
herberg binnengaan, waar 'Ons Zuiden' op de tafel lag.
Maar de boycot had juist het tegenovergestelde gevolg. Na die preken
nam het aantal aboimees plotseling snel toe.
Hier en daar ging hij met een kapelaan de boer op. En waar hij 'Ons
Zuiden' vond, viel hij uit in een kwaad gekijf.
Wat, die scheldkrant in huis? En bij een boer?
'Ja, als hij scheldt, dan scheldt hij de waarheid. Zo moet ik het precies
hebben. Die krant komt in mijn huis! Ik lees die knap graag!'
Plotseling noemde Pater van den Berken de heer Jan Stumpel als kandidaat voor het burgemeesterschap van Peelheim in een lof-bazuinend
artikel. De heer Jan Stumpel zou zijn de rechte man op de rechte plaats.
Hij was op de hoogte van de gewichtige landbouwkwesties, want hij
kwam zelf van de boerenstand heen. Daarom moest hij geacht worden
de aangewezen burgemeester van Peelheim te zijn, een gemeente waar
van organisatie der boeren nog geen sprake was, waar zelfs de boeren
zuchtten onder zware hypotheken van iemand, die ook naar het burgemeestersambt dong. De boeren moesten vrij gemaakt worden.
En de heer Jan Stumpel was iemand van onverdacht katholieke beginselen. Hij had gestudeerd voor priester, maar nadat hij tot de erkenning
kwam, dat zijn roeping elders lag, was hij in de boekhandel gegaan en
had zelfs in die werkkring zijn geloof niet verloren. Nog een bewijs
voor zijn vrome godsdienstzin: hij had een bedevaart gedaan naar Lourdes, en op die reis had hij ook Jonkvrouw De Beaumonde leren kennen, die thans met hem verenigd was door de banden van de echt.
De Visscher ging op onderzoek uit. Jan Stumpel bleek iemand te zijn,
die door gebrek aan aanleg geen enkele studie tot een goed einde had
kunnen brengen, allerlei agenturen ter hand had genomen zonder te
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slagen en ten slotte met een ouderlijk erfdeel van enige duizenden guldens aan het avonturen geraakt was naar een betrekking. Hij had in
de opkomende verenigingsdenkbeelden een kans op een voordeeltje van
bijverdiensten menen te bespeuren en ging hier en daar spreken over
het nut en de noodzakelijkheid van organisatie der boeren.
Het Nieuws van Peelland zweeg. Jennesen was woedend en haatte sedert alles, wat met boerenbonden in betrekking stond.
Noch hij, noch Jan Stumpel werd burgemeester. Na een paar maanden
kwam het bericht af, dat Van der Straat, een secretarie-klerk in een
Gelders dorp, benoemd was.
Van der Straat had de naam een uitstekend administrateur te zijn,
maar toonde spoedig geen doorzicht en wilskracht te bezitten. In de
Peelheimse veenexploitatie raakte hij geheel verward, zodra hij trachtte daarin een blik te werpen. In hulpeloze zwakte moest hij zich overleveren aan de secretaris.
De oude Peelheimse pastoor was ook gestorven. De nieuwbenoemde
hield zich in het begin heel gereserveerd tegenover de Peelheimse bestuurskwesties. Hij las 'Ons Zuiden', maakte kennis met De Visscher en
bestreed daarna de mening van zijn Heikantse collega.
Als dat toch allemaal gelogen was, wat De Visscher week op week
schreef, waarom kwam Jennesen of iemand van zijn aanhangers er dan
niet tegenop?
'Dat was hun te min. Zij waren te deftig om op zulk geschrijf in te
gaan.'
Jan Stumpel had zich ook in de gemeente gevestigd, in een 'villa' bij
het station. Dadelijk richtte hij een boerenbond op en begon in de eerste vergaderingen al te spreken over coöperatieve aankoop van kunstmeststoffen en granen. Hij werd president en trachtte door intrigeren
zelf de leveranties te krijgen. Maar eer de organisatie goed en wel tot
stand was gebracht, werd kapelaan Soeren naar Peelheim overgeplaatst,
die zich in boerenbondskwesties had ingewerkt en de plannen van Jan
Stumpel verijdelde.
De pastoor wilde voor de kerk een stoep leggen, maar had daarvoor
een stukje gemeentegrond nodig. De raad, onder de invloed van Jennesen, weigerde, omdat de pastoor en kapelaan Soeren op de hand waren van De Visscher. De secretaris werd ontslagen als organist. De bevolking begon openlijk tegen hem op te treden.
Bij de eerste raadsvacature was Jan Stumpel kandidaat. Hij zou eens
een einde maken aan die heerschappij van Jennesen!
Ofschoon de dorpsnotabelen van de secretarispartij weer even fel optraden als vroeger, werd hij gekozen. Het Nieuws van Peelland kwijnde weg tot slechts een paar honderd abonné's en zweeg.
Jan Stumpel bracht in de raadsvergadering een voorstel ter sprake om
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op gemeentekosten een fokstier in Peelheim te plaatsen. Maar de secretaris irriteerde hem zolang door moeilijkheden op te werpen, tot hij
eindelijk, geen kans ziende om zich eruit te redden, die bezwaren meende te ondervangen door de stier op een bepaalde dag in de week gedurende een paar uren beschikbaar te stellen. Die eigen dag nog vloog
het spottend gepraat over die 'maatregel' de gemeente rond.
Toen Jan Stumpel het echter de secretaris lastig ging maken met vragen over de veenexploitatie, haalde Jennesen een oude wethouder over
tot aftreden. Stumpel werd in diens plaats gekozen en roemde de veenderij, die door het zaakkundig beleid van de secretaris tot zulk een
bloei was gekomen!
Het bouwen van zijn 'villa' had enige duizenden guldens van zijn kapitaal tje gevergd. Zijn speculaties op de boerenbond waren mislukt, en
het gevolg was, dat hij zich in schulden had moeten steken. In de nood
wendde hij zich tot 'zijn vriend Jennesen' om een hypotheek van achtduizend gulden op zijn huis, dat bij verkoop niet de helft kon opbrengen door de achteruitgaande koopkracht van Peelheims inwoners.
De secretaris hield hem aan de praat met vage beloften.
Op de duur prikkelde hem dat echter zozeer, dat hij in een gemelijkende, zenuwachtige stemming protesteerde, toen de burgemeester in de
raad verslag uitbracht van een kasopname bij de ontvanger door het
Dagelijks Bestuur. Stumpel stoof op, dat hij er zelfs niets van wist.
In zijn woede richtte hij zich tot de Deputatie. En onverwachts werd
er vanwege de Commissaris een onderzoek ingesteld.
De aanhangers van Jennesen strooiden rond, dat Stumpel zich lelijk
belachelijk gemaakt had. Bij het onderzoek van hogerhand was er zelfs
nog te véél in kas.
Ja, dan was het zeker goed, prees de bevolking.
Jan Stumpel kreeg de hypotheek van de gemeente, en zat toen voorgoed onder de dwang.
Toch voelde Jennesen wel de dreiging van de komende tijd, dat het
hem niet meer lukken zou zijn tegenstanders in de raad onder zijn
macht te brengen. In stilte woedde hij zijn haat tegen De Visscher nog
uit, maar kon hem niet treffen. In 'Den Gouden Leeuw' verborg hij
zijn vrees voor de publieke mening achter een luchtig-doend spotten:
'Uit het miljoenenparadijs drijven laat ik mij door niemand!'
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NASCHRIFT

In de zomer van 1919 ging een groep Peelarbeiders tot staking over.
Alles wat ik daarvan weet is, wat ik in die dagen in enkele kranten
heb gevonden. De directie van de Maatschappij 'Helenaveen' wilde in
augustus publieke verkoping houden van turf, haver en rogge. De notaris moest zelf veilen, omdat hij geen afslager kon krijgen. Niemand
van de vele aanwezige vreemdelingen deed een bod. De stakers vroegen steun tegen ongerechtigheid, willekeur, en slavernij. De verkoping
mislukte.
'Grote grieven hebben de stakers tegen de Mij. "Helenaveen". Het loon
is zeer laag. De arbeiders moeten 's morgens voor dag en dauw er op
uit naar de verre turfvelden om het goud van de Peel te delven uit poelen en putten in de brandende zon voor een schamel stuk brood. En
als de arme afgetobde man 's avonds thuis kwam, kreeg hij dikwijls
van zijn schreiende echtgenote te horen, dat de directie weer een van
zijn kinderen had opgeëist; want zijn contract dwingt hem zijn jongens
en meisjes ter beschikking van de Mij. te stellen.' (Aldus 'De Telegraaf'
van 10 augustus 1919.) — De titel 'Het Goud van de Peel' is 'een gevleugeld woord' geworden. Dikwijls ook werd mijn roman geciteerd,
zonder dat men het overigens de moeite waard achtte boek of auteur
te noemen!
In die dagen ook heeft een redacteur van 'De Telegraaf' een onderzoek
ingesteld ter plaatse, door gesprekken met arbeiders, employé's en directie. De resultaten van dat onderzoek kan men beschreven vinden in
'De Telegraaf' van 24 augustus 1919, ze blad, in zakelijk-sobere bewoordingen onder het opschrift: 'Arbeidersleed. Middeleeuwse toestanden in de Peel'. Ik stip hier een en ander uit dat artikel aan: De Peelarbeiders hebben jaren lang hun leed in dof berusten en angstig zwijgen gedragen. Zij leefden in een toestand van horigheid en lijfeigenschap; waren onontwikkelde afgetobde voor een schamel loon werkende mensen, verkerend in een toestand van de meest verbijsterende rechteloosheid. 'Als het je niet bevalt, ruk je maar uit!' De directie verlangde de volle beschikking over huis, vrouw en kinderen van de arbeiders, zich bij voorkomende gevallen van protest onder andere beroepende op de Philips' fabrieken. Vele klachten met staaltjes betroffen echter van oudere datum. In 1914 werd het loon vastgesteld op 8
cent per uur, en ofschoon in de oorlogsjaren grote winsten gemaakt
werden, kregen de arme tobbers geen cent bijbetaald. De vorige pastoor was steeds op de hand van de directie, zijn opvolger stond aan
de zijde van de stakers. Niet de loonkwestie was nochtans de hoofdzaak bij het conflict, maar het verzet tegen de toestand van terreur.
Hierbij wil ik het laten. De lezer begrijpt wel, dat veel van het hier
aangestipte nog betrekking heeft op de periode van mijn roman 'Het
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Goud van de Peel', met de daarna komende jaren als vervolg. Die verwijzing naar Philips roer ik hier verder niet aan.
In februari 1917 vielen Baron Van Wijnbergen en Mgr. Nolens mij in
de Tweede Kamer aan over mijn romans Verstoteling, Het Goud van
de Peel, Landelijke Eenvoud en Om de school. (Zie 'Handelingen'.) En
herhaaldelijk werd mij gedurende de latere jaren door verschillende
onderwijsautoriteiten gezegd, dat invloedrijke machten tegen mij bleven ageren vooral wegens 'Het Goud van de Peel'.
H. H. J. MAAS
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