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ULI 1896. EEN HEERLIJKE ZOmerdag. Dwars door een prachtig beukenbos hadden houthakkers een brede strook bomen gerooid, en Nederlandse
arbeiders waren hier bezig een kanaal te graven; dit kanaal zou de Eems met het Westfaals mijndistrict verbinden. Aanhoudend viel het heiblok op de palen neer, die
hier in het zand werden gedreven, en vrolijk klonk het
gezang van de grondwerkers aanpassend op het rhytme
der slagen.
Enkele jongens en meisjes stonden op het reeds gereed
zijnde jaagpad en keken naar de vreemde mannen, die
in een vreemde taal zongen; toch verstonden zij iets van
het slotrefrein: „Ik heb U lief, mijn Nederland!"
„Hollander" zei Flip.
„Ja," knikten de anderen. „Vandaag komen kinderen
van hen op school".
„Kom," zei Flip, „we moeten gaan; ik geloof dat het
hoog tijd wordt."
Ze haastten zich. Net op het nippertje stapten zij de
klas binnen. Daar heerste een ongewone drukte. Er waren
nieuwe kinderen op school gekomen. Wobke, Wouter,
Ebele, Grietje, J a n . . . . allemaal onbekende namen.
„Hollander", zei de onderwijzer. Hij eiste toenadering,
maar, Zuid-Duitser zijnde, verstond hij niets van hun
taal; Flip en zijn kornuiten, die toenadering zochten, wel:
met hun Westfaals dialect verrichtten zij wonderen. Flip
kwam tussen Ebele en Wobke terecht, voor hem zat Jan,
achter hem Wouter. Dit was zijn eerste kennismaking met
Nederlanders.
De les begon.
Na een voorgeschreven gebed, probeerde de onderwijzer
de kinderen een stukje Bijbelse geschiedenis te vertellen.
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Hij deed dit op zijn manier: kort en op gebiedende toon.
De pupillen zaten als standbeelden en luisterden met gevouwen handen. Wee degene, die gemakkelijker houding
durfde aannemen!
De nieuwelingen schenen zich niet op hun gemak te
gevoelen. Ze keken enigszins schuw naar hun nieuwe
meester. Heel anders dan hun oude vriend in het Nederlands dorpje stond deze hier voor hen met z'n gepunte
lange knevel, z'n sikje en met z'n rossig haar. Deze meester, dat hadden ze al aangevoeld, ging niet vriendschappelijk om met zijn leerlingen.
Er kwam een eind aan de vertelling. De onderwijzer
ging naar de kast en kwam terug met een stapel schriften.
Er ontstond geschuifel in de klas: er scheen iets bijzonders
op komst te zijn. Dreigend keek de opvoeder de kinderen
aan: het werd opeens doodstil.
„Ik heb jullie opstellen nagekeken", klonk het nors.
„Het is niet veel! Frits, hoe komt die vlek in je schrift?"
Frits gaf geen antwoord; hij wist immers te goed, dat
geen reden zou helpen.
„Kom voor de klas staan", gebood de onderwijzer nog
norser.
Frits gehoorzaamde. Z'n vrienden keken hem begrijpend aan.
„Liesbet....!" Zij had te groot geschreven. Alfreds
opstel was te kort, het werk van Mimi was te slordig,
Klaus' opstel was klinkklare onzin: ook zij moesten voor
de klas komen.
Gelukkig, het bleef deze morgen bij deze vier, want
Herr Lehrer begaf zich weer naar de kast om terug te
komen met een stevige rietstok.
De Hollandse kinderen hadden geen flauw idee van
wat er nu zou gebeuren. De anderen wel: voor hen was
het een dagelijks schouwspel. School en slaag waren één.
Dat was zo gewoon, daar werd in het dagelijks leven niet
eens over gepraat.
„Bukken", klonk het bevel.
„Dieper"!
Angstig keek Frits om.
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Maar de stok zwiepte reeds op de gespannen broek van
het slachtoffer neer. Frits schreeuwde, sprong overeind
en wreef z'n zitvlak. Maar Herr Lehrer kende geen medelijden: zes maal moest Frits zich bukken. Toen kon hij
naar zijn plaats terugkeren.
Zonder zich te bewegen zat Flip te kijken. Hoe vreemd
deden echter de Nederlandse kinderen. Zij gingen in de
banken staan en zetten grote ogen op. Grietje zat te huilen. Een dreigende beweging met de stok bracht hen tot
de orde terug. Werd er op hun school in Holland nooit
geslagen? Op deze school zouden zij er van lusten. Want
hier sloegen de onderwijzers iedere dag; op de broek, op
de rug, in de handen. Zelfs de vingertoppen moesten het
ontgelden. Dat mocht de onderwijzer. Niemand kon er
iets tegen doen, zelfs de ouders niet.
„Zulk straffen is toch wreed", dacht Flip elke dag weer.
Nood maakt vindingrijk!
Toen de Hollanders de volgende morgen op de speelplaats kwamen, stonden Flip en de andere jongens al te
wachten. Wöbke en Ebele vertelden zo mooi over hun land
met weiden en sloten, dijken 'en molens. Van hun vriend,
de meester, die gewoon was samen met hen de polder in
te trekken om te vissen, planten en eieren te zoeken. Hoe
ze 's winters gingen zwieren op het ijs. Met open mond
luisterden de jongens. Hoe was 't mogelijk. Zo'n Hollandse
meester, 't Leek een sprookje.
Daar ging de b e l . . . .
Zwijgend trokken zij naar binnen.
„Dag meester" groetten Wobke, Ebele en Jan.
„Herr Lehrer" keek verwonderd. Hij was geen vriendelijke groet van zijn leerlingen gewend.
„Schoenenoontróle" klonk zijn commando. De kinderen
wisten het, gepoetst of ingevet moesten de schoenen zijn,
anders....
Wobke had daar niet aan gedacht. Hij keek Flip hulpbehoevend aan.
Flip wist geen raad. Wobke wel. Hij pakte zijn boterham,
twee grote sneden wittebrood, dik met boter gesmeerd,
kroop achter de deur en smeerde zijn schoenen met de
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vette boterham in. De kinderen gingen langs de onderwijzer naar de deur.
„Gesmeerd" zei Wobke.
Hij was gered. Flip, verbaasd, gaf hem de helft van
zijn boterham.
Echte jongens maken hun speelgoed zelf.
Flip had drie gaten in een hazelnoot geboord, één in
de voorkant, één in de boven- en één in dé onderkant.
De pit had hij eruit gepeuterd en een spijker door de
tegenover elkaar liggende gaten gestoken. Daaraan had
hij een touwtje gebonden en dat door het gaatje in de
voorkant van de noot getrokken. Aan de punt van de
spijker kwam een stevige aardappel en zijn „brommer"
was klaar.
Het hele speelkwartier had deze heerlijk gebromd. Nu
was hij veilig in zijn broekzak opgeborgen. Voor hem,
naast Jan, zat Emil. Op Emils hoofd zag hij opeens beweging. Voorzichtig stootte hij Wobke en Ebele met zijn voet
aan. Zijn ogen gingen in de richting van Emils hoofd.
Wobke en Ebele waren dadelijk door de lieve diertjes
geboeid. Wobke pakte een van de beestjes en liet het naar
de inktpot marcheren, 'n Reusachtig aardig spelletje! Hij
pakte er nog enkele en spoedig marcheerden er zeven in
een rij. Flip legde, met een speurende blik naar de lessenaar, de uitgeholde hazelnoot, nadat hij het touwtje met
de spijker eruit getrokken had, op de bank. Wobke liet
de luisjes er handig in verdwijnen. Juist was de laatste
in de vesting verdwenen of er ontstond beweging achter
de lessenaar. De onderwijzer keek verstoord de klas in.
Het onderdrukte gegrinnik der bengels trok zijn aandacht.
Vlug schoot hij naar voren, greep de noot, stopte ze in
zijn broekzak en liep door.
De jongens keken elkaar aan. Geen afstraffing? Ze
lachten.
Ebele raapte al zijn moed bijeen en zei: „Pietjes
meester".
„Wat zeg jij", brulde meester.
„Daar" wees Ebele naar Emils hoofd „en in uw zak in
de noot".
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Toen begreep de geweldige
De noot vloog naar buiten door het open raam. Hij zelf
verdween en kwam enkele minuten later in een ander
costuum gestoken terug. Het broekje van Flip en Wobke
werd toen ongeveer stofvrij uitgeklopt.
Na schooltijd gingen Flip en Frits samen langs de bosrand naar huis. In het weiland hadden ze ieder een
egeljte gevangen en droegen dat in hun zakdoek mee
naar huis.
Op een open plek in het bos kampeerden zigeuners.
Nieuwsgierig keken de jongens naar hef volkje. Ze lieten
de zigeunerkinderen de egeltjes zien, die opgerold in de
zakdoeken lagen.
„Die moet moeder braden!" riep een zigeunermeisje,
kroop in de wagen en kwam spoedig met een vrouw terug.
De jongens vriendelijk over het hoofd strelend, bedelde
ze net zo lang tot ze de beestjes kreeg. Een der zigeunerjongens had ondertussen van klei en water een papje
gemaakt. Een andere was bezig een vuurtje aan te leggen.
De vrouw nam de egeltjes, rolde ze in het papje tot ze
twee kleiballen had. Vlug wierp ze deze in het vuur. Na
enkele minuten ploften de ballen uiteen. Handig verwijderde de vrouw de kleiresten, waarin de stekels van de
diertjes bleven zitten. Nu had ze twee stukken vlees, die
ze, na ze schoongemaakt te hebben, in een steelpan legde
en braadde.
Flip en Frits, die nieuwsgierig hadden staan kijken,
mochten als beloning een stukje proeven, 't Smaakte als
een vette varkenscarbonade.
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II.

AAN

DE WEG, DIE VAN HET

dorp door de bossen naar de steenkolenmijn Maria leidde,
lag bijna geheel in het groen verscholen de ouderlijke
woning van Flip. Vroeger had daar een boerderijtje gestaan. De mijn had echter het oude huis gesloopt en er
een vrij aardig landhuisje voor in de plaats gezet.
Waar tuin en boomgaard eindigden, begon het prachtig
hoogopgaande beukenbos; aan de overkant begon een
gebied, dat met lage eiken begroeid was. Vlak naast de
woning stond een geweldig hoge populier; bij heldere
dagen zag men hem op een uur afstand.
Een zacht kabbelend beekje liep met grillige bochten
door de bossen.
Flip was graag in de bossen. Hij voerde de reeën als ze
's winters door voedselgebrek gedreven tot in de tuin
kwamen. De eekhoorns waren zijn vrienden. Hij kende
alle vogels en beschermde hun nesten. Een ekster, in het
voorjaar uit het nest gevallen, had hij groot gebracht;
zij vloog vrij in de tuin rond, stal haar voer bij de kippen
of bij het varken en riep „Jacob" zodra ze Flip zag aankomen.
Op zekere dag slenterde Flip, in gedachten verzonken,
door het bos.
Zo nu en dan brak de late Novemberzon door de wolken en wierp haar zwakke stralen door de takken van de
bomen. Hij was blij gestemd, want de wereld leek hem zo
fijn. Hij zou spoedig naar het gymnasium gaan en dan
zou hij nog meer leren dan op de Lagere School. Hij was
geslaagd voor het toelatingsexamen. Vader en moeder
hadden gezegd, dat hij worden mocht, wat hij wilde. Wat
zou hij worden? Onderwijzer? Maar dan sloeg hij er vast
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niet zo op los en hij dacht aan het fijne verhaal van Wobke
over de Nederlandse meester. Hij zou dan ook vriend van
de jongens willen zijn, en met hen bos en veld intrekken. . . . later. Als hij eens dokter werd!
, dan kon je
zoveel goeds doen
Hij zou er over denken en nu beginnen met flink te
studeren en hard te werken.
Zijn vader had weinig tijd, die was bijna altijd op de
mijn. Onder zijn toezicht was het nieuwe Cokesovenbedrijf
gebouwd. Elf jaar had men eraan gewerkt, nu kwam het
in bedrijf en vader was bedrijfsleider geworden. Flip was
trots op zijn vader. Als gewoon arbeider was hij, een boerenjongen, bij een grote aannemersfirma in dienst getreden en zo op de mijn gekomen. Nu was hij zes en veertig
jaar en wat hij was, had hij verkregen door een groot
Godsvertrouwen en een sterke wil om vooruit te komen.
Omdat vader overdag haast nooit thuis was, rustte de
opvoeding der kinderen bijna uitsluitend op de schouders
van moeder. Er waren buiten'Flip nog drie meisjes, die
ouder waren dan hij. Na hem kwamen er nog drie broertjes,
terwijl Mientje de rij van acht kinderen sloot.
Moeder had heel wat te zorgen met dit stel.
Maar door haar bijzonder zacht en altijd opgeruimde
aard, met haar altijd vriendelijk gelaat, ook wanneer ze
treurig gestemd was, verrichtte ze wonderen.
Als de kinderen ondeugend geweest waren en ze zag dat
ze berouw hadden over hun slecht gedrag, was ze altijd
vergevensgezind.
Enkele dagen na zijn slagen voor het toelatingsexamen,
terwijl hij met zijn broertjes en vriendjes ergens in 't bos
speelde, werd hij opeens geroepen door zijn oudste zus.
Ze stond op een smal voetpad en wenkte met haastig
gebaar.
Füp dacht er niet aan het spel te staken, maar het
dringende in Lise's stem deed hem toch ophouden en hij
haastte zich om te vernemen wat er aan de hand was.
„Wat is er", vroeg hij enigszins angstig. Lise's gezicht
zag bleek. Aan haar ogen zag hij, dat ze gehuild had.
„Ze hebben vader net heel erg ziek thuis gebracht. De
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dokter is al geweest. Een hevige longontsteking heeft hij
gezegd, 't Is ernstig".
Vlug liep Flip mee naar huis. Bij zijn Vader mocht hij
niet meer komen. De dokter had alle bezoek verboden.
De dagen die nu volgden zou Flip nooit vergeten. Elke
dag kwam de dokter. Soms wel drie keer. Moeder waakte
dag en nacht aan het ziekbed. Tegen de avond van de
vierde December 1899 riep- moeder alle kinderen aan
vaders bed.
Drie dagen later stonden allen om de open groeve.
Flip was de zevende December dertien jaar geworden. -.
Een half jaar later ging moeder met haar gezin verhuizen. In het mooie landhuisje moest natuurlijk de
nieuwe bedrijfsleider wonen. De mijndirectie had haar
een woning in de arbeiderskolonie toegewezen op voorwaarde, dat Flip en zijn broers, zodra ze veertien jaar oud
werden, op de mijn kwamen werken. In deze kolonie lagen
de huisjes op korte afstand naast elkaar; in ieder huis
woonden vier families. Vele nationaliteiten waren er vertegenwoordigd.
Polen,
Oostenrijkers
van
Duitse,
Tsjechische, Slowaakse en Sloweense afkomst, Italianen,
Nederlanders enz.
„Dat is niet zo erg" zei moeder, „hier kan men verdraagzaamheid leren."
En ze verhuisden.
Flip zou voorlopig moeders enige steun zijn. Lise
trouwde. Ze had haar nog een behoorlijke uitzet mee
kunnen geven.
Als de huur betaald was, had ze nog ongeveer zestien
, Mark per maand van haar weduwen-pensioen over. Lina
en Anna waren weliswaar in betrekking, maar behalve
Flip waren er dan nog vier jongere kinderen, waarvoor
gezorgd moest worden.
Toen moeder zo zat te rekenen en Flip zag, dat op haar
altijd vriendelijk gelaat de zorg stond te lezen, kwam hij'
naast haar staan en legde zijn arm op haar schouder.
„Moedertje, ik heb zelf ook nog twee en twintig Mark
gespaard, je weet toch, tien Mark heb ik voor de Kerstopvoering van de dominee gekregen en het overige heb
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ik hier en daar met pakjes dragen en boodschappen doen
na schooltijd verdiend. Ik kan dus mijn zwart belijdenispak en ook de schoenen zelf betalen. En dan, ik kom nou
toch op de mijn; daar zal ik hard werken. Je zult eens
zien wat ik een geld naar huis breng. Niet getreurd, je
zegt toch zelf altijd, dat ik vrolijk moet blijven."
Op Palmzondag ging Flip in zijn zelfgespaarde belijdenispak naar de kerk.
Toen hij voor het altaar knielde, legde de dominee hem
de hand zegenend op het hoofd en gaf hem op zijn verdere
levenspad de bijbelspreuk mee: „Komt herwaarts tot mij,
allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u verkwikken."
De volgende dag verliet hij de school.
Op de mijn stond hij immers al geruime tijd ingeschreven.
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III.
lyfUJ GESTEMD HAASTTE FLIP
zich van de mijn naar huis. Hij zou huizenhoog kunnen
springen van blijdschap. Zijn eerste, op de mijn verdiende
geld hield hij stevig in zijn hand, die hij voor de veiligheid
in zijn jaszak verborg. Zeventien Mark en veertig Pfennig
netto voor achttien diensten in de maand April.
„Moeder" riep hij „een nieuwe japon voor u" en legde
het geld voor haar op tafel,
„Je bent mijn brave jongen" zei moeder, „maar voorlopig valt er aan een japon niet te denken."
Na de Paasdagen was Flip 's morgens vroeg voor het
eerst naar de mijn gegaan. Welk werk hij daar doen moest
wist hij zelf nog niet. Dat was een verrassing.
Toen hij zich op de personeelsafdeling meldde, nam de
beambte hem van top tot teen op, streek even over zijn
kaal hoofd en vroeg dan: „Zeg kun je melken?"
„Melken?" herhaalde Flip vol verbazing. Droomde hij
nou of was het werkelijkheid wat hij hoorde.
„Kun je melken?" mopperde de oude ongeduldig.
„Neen mijnheer" stotterde Flip.
„Dat is jammer. We hebben er een nodig bij de lampenpoetsers die melken kan, de koe van de bedrijfsleider,
zie je. De jongen, die haar verzorgd heeft, is nu ondergronds gegaan en nu zoeken wij een opvolger".
Na enig zoeken in zijn lijsten kwam hij weer aan het
loket en zei: „dan maar als leerjongen bij de loodgieter".
Een der bureaujongens kreeg opdracht hem naar de
loodgieterswerkplaats te brengen, waar de nieuwe baas
hem onmiddellijk aan het werk zette.
Elke morgen om zes uur moest Flip present zijn. Tot
's middags moest hij defecte mijnlampen herstellen. Dan
had hij een uur rust.
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Na de schafttijd ging hij met de baas in de woningen
der arbeiders en beambten waterleidingen en dakgoten
repareren en andere kleine karweitjes opknappen.
Op straat moest hij de ijzeren bak met gereedschap en
materialen op zijn schouders dragen. Dat was niet prettig,
maar: „Rothschild is ook klein begonnen", zei moeder.
Het viel haar op, dat haar jongen steeds blij en opgewekt thuis kwam, dat gaf haar een gelukkig gevoel. Haar
gedachten gingen terug naar de tijd, toen zij en haar man
plannen maakten over Flips toekomst. Hij kon immers
goed leren. Hoe heel anders was het gelopen....
Toch was ze dankbaar, als ze dan zag, dat Flip na zijn
werk nog wat met de kleineren ging spelen of de twaalfjarige Frits hielp met de figuurzaag.
Op een avond echter kwam hij stil thuis. Zijn groet,
anders vrolijk en luid, was kort.
De dagelijkse beslommeringen en moeilijkheden op het
werk, die hij soms zeer gewichtig vertelde, schenen vandaag onbelangrijk te zijn.
Toen de-anderen naar bed waren, ging moeder naast
hem zitten.
„Zeg het moeder maar" drong zij vriendelijk aan.
Na enig aarzelen kwam het eruit.
„Mijn baas laat mij stelen en ik heb het vandaag pas
gemerkt. Hij "schrijft bonnen voor benzine, stoffers, blikken, poetslappen en allerlei dingen, die ik dan uit het
magazijn moet halen. Hij stuurt me geregeld met gesloten
pakjes naar zijn woning. Nooit heb ik er over gedacht,
waarom hij dat doet, maar vandaag heb ik toevallig door
de openstaande deur gezien, dat het pakje de voorwerpen
bevatte, die ik uit het magazijn heb moeten halen, behalve de benzine. Gisteren is de baas dronken geweest
en toen heb ik gezien hoe hij vijf en dertig liter benzine
aan een particuliere loodgieter verkocht. Ik durf hem
niet te zeggen, dat ik de bonnen niet meer naar het magazijn wil brengen en verraden kan ik hem toch ook
niet.".
„Jij bent mijn brave jongen" zei moeder ook deze keer.
Die avond had moeder nog even een boodschap, wel
15

twee uren bleef ze weg. De baas keek Flip de andere dag
eigenaardig aan en zei niet veel.
Een week later moest Flip zich bij de bedrijfsleider
van het Cokesovenbedrijf melden. Deze bood hem een
plaats aan op zijn laboratorium. Flip greep dit aanbod
dankbaar met beide handen aan.
Nu had hij weer goede moed. Hij moest monsters van
fijnkolen, cokes, teer, gas, ammoniak enz. uit de bedrijven
halen en leren deze te analyseren.
Met toewijding deed hij dit werk. Ongaarne liet de chef
hem gaan toen hij op zestienjarige leeftijd verzocht ondergronds te mogen gaan, omdat hij op de duur daar meer
zou verdienen en zodoende een nog betere steun zou zijn
voor moeder, zus en broertjes.
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IV.

¥

IJFTIG JAREN GELEDEN WAren de mijnen heel wat eenvoudiger ingericht dan tegenwoordig. De meeste werkzaamheden werden met de hand
of met primitieve machines en werktuigen uitgevoerd.
Terwijl thans in het ondergronds bedrijf lange uit mijnwagens samengestelde treinen door electrische, drukluchtof diesellocomotieven door ruime, verlichte en met ijzer
of beton betimmerde gangen worden getrokken, zwoegden toen talrijke paarden voor korte treinen in lage met
hout betimmerde donkere gangen. Alleen de benzinelampen van de paardenjongens en de rode achterlichtjes
van de treintjes verspreidden een flauw licht in de diepe
donkerte. De tegenwoordig zo sterk verlichte en ruime
ondergrondse laadplaatsen aan de schacht waren toen
nauw en laag, en slechts zwak verlicht door een grote petroleumlamp en 'n tiental benzinelampen. In de op deZelfde wijzei verlichte, paardenstal op elke verdieping
stonden dan soms meer dan honderd paarden te wachten
op de paardenjongens.
Flip was bij de paardenjongens geplaatst.
Tegen zes uur 's morgens, na eerst het badlokaal te
hebben gepasseerd, waar hij zijn dagcostuum voor het
werkpak had verwisseld en daarna de mijnlamp gehaald,
daalde hij de eerste keer af naar de vier honderd meterverdieping. Met nog negen anderen zat hij gehurkt in een
der vier etages van de schachtkooi. Hij kreeg een licht
flauw gevoel in zijn maag en z'n oren suisden toen de
kooi daalde; hij schrok even, toen de kooi beneden tamemelijk hard werd neergezet.
„Glückauf!"
Zo begroette men elkaar en de een noemde de ander
„kompel".
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„Karl, kom hier" riep de stalmeester. „Jij neemt hem
drie diensten mee, versta je. En je leert hem het paardenvervoer. Glückauf".

„Kom maar mee", zei Karl. En weldra zat Flip naast
Karl in de eerste wagen van een uit tien lege wagens
bestaande trein, en reden ze de hoofdsteengang in. Voor
de eerste splitsing, op 'n twee kilometer afstand van de
schacht, gaf de daar geposteerde wisselwachter de plaats
van bestemming aan, en verder ging de reis tot aan een
ongeveer een kilometer verder liggende remhelling.
„Wat is dat, 'n remhelling?" vroeg Flip. Hij zag zoveel
vreemds, maar dat zou hij wel verwerken. De nieuwe
woorden, die moest hij echter verstaan.
„'n Remhelling is 'n hellende gang in de kooUaag, Flip",
antwoordde Karl, „en die dient voor het transport door
middel van mijnwagens."
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Bij de remhelling stonden tien met kolen beladen wagens klaar voor de terugrit.
Botha, het paard, deed z'n best en reageerde goed op
elk commando.
Op de terugreis lag Flip op de eerste en Karl op de
tweede wagen. Even voor de wissels, Karl riep en Flip zou
gauw genoeg ook de plaatsen kennen, moest Flip er vlug
afspringen om de wissels goed te leggen. Op plaatsen
met een sterke helling, waar gevaar voor een te grote
snelheid bestond, moest Flip onder het rijden op handige
wijze een of meer rempinnen in de wielen steken en daar,
waar het voorgeschreven was, zand voor de wielen
strooien.
Op 'n honderd meter afstand van de schacht weerklonk
een scherp geluid: een fluit. Botha spitste de oren en holde
zo vlug hij kon de trein achter zich aan trekkend, naar de
schacht. Karl gelastte Flip van zijn wagen te springen.
Zelf kroop hij op de eerste wagen, maakte op een vijftig
meter afstand van de schacht het tuig boven en beneden
los en wierp het naast het spoor, terwijl Botha uit het
spoor was getreden en nu er naast bleef staan. De trein
rolde het paard voorbij tot aan de schacht, waar hij met
remknuppels tot stilstand werd gebracht.
Nou, wat zeg je ervan!
keek Karl Flip aan.
„Moet ik dat de volgende keer ook zo doen?" vroeg
Flip.
„Dat is niet nodig. Ik heb je het maar laten zien. Als
de paardenjongen te stijf is, doet Chimczak het."
Deze, een jonge Pool, kwam met een aan zijn hals
bengelend fluitje aangelopen. Hij had de naar de schacht
lopende wagens handig afgekoppeld en de koppelhaken
naast de gereedstaande lege wagens geworpen.
Chimczak bekeek Flip, en legde verder uit: „als je denkt,
dat je te dom of te stijf bent, loop dan naast de eerste
wagen. Als je op de wagen zit, is dat een teken voor mij
dat je het zelf wilt doen. Maar let goed op dat er geen
houten privaatton op een slee (= wielstel zonder bak)
achter de trein hangt. Want eergisteren is zo'n lekker
ding met een grote snelheid tot voor de schacht getrok19

ken, waardoor de petroleumlamp goudgekleurd werd en
enkele personen zomersproeten opliepen.
Heen en weer gingen de treinen. Wel twintig verzamelplaatsen van volle wagens* moesten worden afgewerkt.
Hier hadden wel veertig paarden volop te doen om het
vervoer gaande te houden.
„Kijk, daar staat een bolts", fluisterde Karl Flip toe.
„Waar is de kater?" vroeg Flip verbaasd. „En waarvoor ben je bang? Is het dier verwilderd hier beneden?"
„Jij met je kater. Dat is de vervoerbaas. Zo noemen wij
die hier. In ons dialect betekent bolts kater, dat weet je.
Die naam is nou echter overal in gebruik genomen, door
heel het mijngebied. De vervoerbazen sluipen immers als
katten door het donker. Ja, Flip", ze waren 'm nu voorbij
en Karel kon weer luid spreken, „daar zijn er bij, die ons
slaan en schoppen of onverwachts het paard met de zweep
slaan. Alex, dat is die bolts van 'daar net, slaat soms met
een draadzweep; dat mag ie niet, doch hij doet het. Maar
als je een fout maakt, dan brengt hij je aan bij de opzichter. Dat kost je gewoonlijk een mark, en je verdient er
maar twee per dienst."
Om half twee begon men aan de schacht een en ander
klaar te maken voor het personenvervoer; dit duurde tot
ongeveer drie uur. De middagdienst daalde af en de
morgendienst ging naar boven. Karl en Flip stalden
Botha, verzorgden hem behoorlijk en begaven zich daarna ook naar de schacht om er op hun beurt in de kooi
te stappen ,die hen weer naar het daglicht zou brengen.
Het badlokaal bood nu een geheel andere aanblik dan
's morgens, toen Flip zich voor de dienst daar had verkleed. Toen was er bijna niemand; hij was erg vroeg geweest. Nu liepen, stonden of zwommen in het zes meter
lange en drie meter brede en driekwart meter diepe
waterbassin een twintigtal naakte en gedeeltelijk nog
zwarte jongens, terwijl anderen op de bank zittende of
staande bezig waren zich af te drogen en aan te kleden.
Op het water dreef een dikke laag vuil en zeepschuim.
Of hij wilde of niet. Flip moest er ook in; hij kon
toch niet zwart naar huis gaan. In het vervolg stond hij
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's morgens reeds om vijf uur gereed voor de schacht, om
met de eerste trek te kunnen afdalen, zodat hij na de
dienst als een der eersten in het bad kon zijn.
Tegen vier uur kwam Flip thuis. Hij had die dag veel
te vertellen, maar er kwam die avond niet veel van terecht. Nadat hij gegeten had, viel hij in slaap op de bank,
die achter de tafel stond.
Hij voelde er totaal niets van dat ze van hout was.
Flip maakte veel diensten als paardenjongen, zelfs
iedere week een dubbele dienst, die van 's morgens zes tot
's avonds elf duurde. Zijn zus Mientje bracht hem dan het
middageten in een pannetje naar de mijn. Voor de wenteltrap, aan de ingang van de gemetselde schachttoren, waar
Flip van twee tot drie uur in het daglicht schaftte, gebruikte hij dan zijn maal eri daarna daalde hij weer af
voor de tweede dienst op die dag. Na menige dubbele
dienst heeft moeder hem midden in de nacht moeten
wekken, omdat hij tijdens het eten op de bank achter de
keukentafel was ingeslapen.
Bijna aan het einde van zo'n dienst, 's avonds tegen
negen uur, moest Flip met de vosponny Hubert nog een
kolentrein naar de schacht brengen.
„Nooit meer dan acht wagens achter de kleine Hubert
hangen", was 's middags de boodschap van de stalmeester
geweest, maar de bolts Alex had tien wagens aan elkaar
laten koppelen. Toen Flip weigerde met de trein te vertrekken, sloeg Alex het paard met zijn zweep, zodat
het met zijn vracht wegholde. Flip sprong op de laatste
wagen en wachtte tot het paard, door de duisternis gedwongen, langzamer begon te lopen. Hij was woedend.
Tien wagens nam hij niet mee! In het donker koppelde hij
twee wagens af, zodat het erop leek dat hij ze verloren had.
De uitgedoofde lamp in de hand houdend wilde hij in
het donker langs de langzaam rijdende trein naar het
paard toe lopen, hij struikelde echter en viel met zijn
hoofd tegen de nog in beweging zijnde afgekoppelde wagens. Een hevige pijn voelde hij toen aan zijn oor. Terwijl
hij viel had hij instinctief zijn hoofd met zijn armen beveiligd. De scherpe haak van de lamp werd toen door de
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wagens in zijn oorschelp gedrukt en vervolgens er doorheen getrokken.
\
Om hulp roepen mocht hij niet, want dan zou Alex
vast en zeker er achter komen wat hij had gedaan. Hij
maakte zich zo goed en zo kwaad als het ging los en kroop
naar Hubert, die trouw wachtte op zijn komst. Spoedig
lag hij op de eerste wagen. Hubert trok en vervolgde
kalm zijn weg. Wat had hij een pijn aan zijn oor en wat
zoemde het in zijn hoofd. Van zijn daad had hij geen spijt.
Hij wachtte zich er echter voor te vertellen, hoe hij aan
zijn verwonding gekomen was.
Na de dienst begaf Flip zich naar de portiersloge, waar
een schoolvriend als hulp werkzaam was. Daar de portier,
die tevens verbandmeester was, ochtenddienst had, waste
de schoolvriend de wond mat carbolwater en plakte over
de scheur een hechtpleister. Na enkele weken kon de
pleister verwijderd worden en sindsdien sierde een blauwe
streep Flips oor.
Dat men in het mijnbedrijf onder genoemde omstandigheden steeds gebrek had aan paardenjongens, spreekt
vanzelf.
Men nam daarom alle jongens tussen zestien en achttien jaar, die enigszins geschikt waren, aan.
Dat er onder de uit alle windstreken bij elkaar gekomen
jongens ook waren met een twijfelachtig of zelfs slecht
verleden was dan ook niet te verwonderen. Een ondergrondse vakschool, zoals tegenwoordig, bestond er helaas
nog niet. Flip zag en hoorde dan ook veel onbehoorlijke dingen, waarover hij, dank zij zijn goede opvoeding, echter
nooit sprak; daardoor en door zijn harde werken heeft
het hem dan ook niet geschaad. Uit vele van deze jongens
was elk goed gevoel verdwenen. Het was ergerlijk te
zien, hoe zij de schrandere paarden behandelden. Vaak
sloegen zij erop los met zwepen, waarin zij ijzerdraad
hadden gevlochten, schopten de vermoeide dieren onder
de buik zodat zij hobgop steigerden. Daardoor werden de
meeste paarden schuw en onhandelbaar en menig paard
was zelfs met de grootste moeite van deze kwalen niet
meer te genezen. Wanneer men ze uit de stal wilde halen,
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begonnen ze te bijten en te slaan of ze verzetten zich
hevig als de paardenjongen hen de haam wilde aandoen.
Het gebeurde vaak dat ze naar de stal terugholden als ze
voelden dat het tuig niet aan de trein bevestigd was, of ze
wierpen de haam van zich af en gingen er van door. Het
gebeurde dan geregeld, dat het op hol geslagen paard
ergens tegen aan liep. Dat veroorzaakte het dier veel pijn.
Verschillende paarden hadden hierdoor een oog verloren.
Toch moesten zij ondergronds blijven: er was een geregeld
te kort aan paarden. Ook waren er, die op een gegeven
moment niet meer wilden trekken. Dreef men het beest
dan door slaan of schreeuwen aan, dan sloeg het met de
achterpoten, dat de vonken uit de wanden der wagens
spatten. Eens werd de lamp van Flip door een hoefslag
verbrijzeld; alleen de haak hield hij nog in z'n hand.
Hij bleef in het donker staan tot er licht naderde en hij
voorzichtig de terugweg kon nemen. Voor de draadzweep
toonden de paarden hevige angst; Flip merkte vaker op
dat een paard, dat weigerde te trekken, onmiddellijk
aantrok wanneer het zag, dat men een stuk dunne draad
aan de zweep bond; zo zat de schrik voor de draadzweep
erin.
De oude stalmeester had al vaker zijn misnoegen geuit
over de behandeling der paarden. Maar elke keer als hij
de opzichters er over sprak, beloofden ze dat er verandering zou komen. Die kwam er echter niet, want de opzichters, hoewel overtuigd van de slechte behandeling der
dieren, hadden de moed niet er tegen op te treden. Het
was immers al een hele toer om aan paardenjongens te
komen; stel je voor, dat men er ook nog een stel zou
ontslaan!
Op zekere dag was echter de maat vol.
Bij het einde van de dienst, toen de paarden naar de
stal teruggebracht waren, zag de stalmeester tot zijn grote
verontwaardiging, dat verschillende paarden erg gewond
waren; vier hadden zware wonden aan poten en rug en
bloedden hevig. Onmiddellijk gelastte hij de jongens in de
stal te blijven. De schuwe blikken, die de paarden in de
richting van de jongens wierpen, waren voor hem een
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bewijs, dat er iets niet in orde was. Hij liet door zijn helper
de meesteropzichter waarschuwen, die spoedig kwam. De
stalmeester toonde hem de verwondingen, zei dat hij het
niet langer meer kon dulden en eiste dat er nu toch eens
eindelijk haar hem werd geluisterd; het moest uit zijn. Op
bevel van de meesteropzichter werden de zakken der
jongens onderzocht, en, zoals te verwachten was, kwamen
de stukken ijzerdraad te voorschijn. Na de dienst werden
de jongens overgegeven aan de politie, en naderhand tot
een maand tuchtschool veroordeeld.
De stalmeester, zeer voldaan over de maatregel, begon
op de dag na de veroordeling met Flip over het geval te
praten.
Toen kon Flip zijn mening niet langer voor zich houden
en sprong voor zijn kameraden in de bres.
„Ik denk, dat de boltsen meer schuld hebben dan de
jongens, die onze taal nauwelijks kunnen verstaan of
spreken. Zij zien met veel vrees tegen de boltsen op, zien
hoe zijzelf de dieren mishandelen en moeten het dikwijls
zelf ontgelden met de zweep. Ik houd niet van klikken,
maar wat er nu gebeurt, is naar mijn mening onrechtvaardig. Dierenbeulen zijn mensenbeulen en zulke mensen zijn niet in staat om hun naasten, die onder hen gesteld zijn, te leiden".
De stalmeester had aandachtig geluisterd en moest
Flip gelijk geven.
Tot grote verbazing van Flip en zijn kameraden, verschenen enkele dagen later drie boltsen niet meer in het
bedrijf. Een van hen was Alex.
Na het gesprek, dat de. stalmeester met Flip gevoerd
had, was het vertrouwen, dat deze in de jongen stelde
gegroeid. Ongeveer een week na het ontslag van Alex en
zijn trawanten bezorgde hij Flip een verrassing.
Er was een nieuw paard naar beneden gekomen. Nog
nooit had het de mijn gezien. Het was zijn wens, dat Flip
dit dier zou aanleren.
Spoedig had Flip door wat er in het paard zat en het
duurde niet lang of het behoorde tot de beste werkers. Na
dit succes werd Flip aangesteld tot eerste paardenjongen
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en leerde voortaan alle nieuwe paarden aan en bepaalde
dan, wie de dieren moesten worden toegewezen. Voor dit
werk ontving hij dan tien Mark per maand extra.
Op zekere dag kreeg hij een paard, dat reeds enkele
dagen in een andere mijn had gewerkt en als „te wild"
weer van de hand was gedaan.
„Het zal wel gaan met Pluto", dacht Flip, toen hij een
trein met hem had gehaald. Pluto trok goed maar werd
steeds onhandelbaar, als Flip achter hem moest zijn.
Blijkbaar was hij op de andere mijn van achteren geslagen. Flip bleef dan ook, waar dit even mogelijk was, vóór
Pluto. Met de tweede kolentrein echter moest hij een
sterk hellend gedeelte van een steengang passeren. Daar
was hij genoodzaakt achter het paard te lopen, om de
rempinnen in de wielen te steken en zand te strooien.
Opeens sloeg Pluto op hol en Flip, die onmogelijk bij dit
tempo voor de trein kon komen, sprong op de eerste wagen.
Met grote vaart ging het door de donkere steengang. Het
leek wel een sneltrein. Bang was hij niet, want hij had al
menige wilde rit meegemaakt. Doch dit overtrof alles.
Snel naderde hij Willemsput, een opbraak ^), en daar, waar
het spoor niet meer helde, wilde hij proberen vóór Pluto
te komen. In het ander spoor kwam Stachoe met het
paard Brennabor aan. Deze bleef staan, zwaaide met de
lamp en schreeuwde uit alle macht om Flips aandacht te
trekken. Plotseling zag hij het gevaar. Een voor de opbraak staande lege wagen was terug gelopen en stond op
de spoorkruising dwars voor Pluto, terwijl in het ander
spoor de lege trein van Stachoe passeerde. Pluto was niet
meer tot staan te brengen. Hij steigerde hoog op. De wagens botsten met hevige kracht op elkaar. Flip werd van
de voorste omvallende wagen geslingerd en kwam in de
watergoot terecht, waar hij bedolven werd onder een
flinke laag kolen.
Hij hoorde het geschreeuw van kompels, die op Stachoe's
hulpgeroep kwamen toesnellen. Zij bevrijdden Flip zo
vlug zij konden uit zijn onaangename positie en waren blij
1) 'Loodrechte verbindingsschacht tussen boven elkaar liggende
gangen.
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toen ze zagen dat hij er met slechts enkele niet veel betekenende ontvellingen was afgekomen. De arme Pluto
echter had beide voorpoten gebroken en een hevig bloedende wonde in zijn linker flank. Hij werd door Brennabor
in een zijgang getrokken, waar de stalmeester hem afmaakte. De ontvellingen van Flip werden door zijn schoolvriend behandeld.
„Nu moet je eerst maar een nieuw pak kopen" zei moeder toen haar jongen op een loondag thuis kwam.
„Niet mogelijk, moedertje, een pak kost vijf en twintig
Mark, dat is veel te duur. 't Is bijna mijn halve maandloon.
„Je kunt toch niet meer met je oude plunje aan 't werk
gaan, je ellebogen en knieën steken er zowat doorheen,
dan moeten we het deze maand nog maar wat zuiniger
aanleggen".
'
„Ik weet raad", zei Flip opeens.
„We doen zoals de Poolse jongens, die helemaal voor
zichzelf zorgen. Wie gaan naar Samuel Salm, in diens
zaak krijg je een broek en een jas samen voor minder dan
negen Mark."
Zo werd besloten en de volgende avond trokken ze naar
Samuel Salms manufacturenzaak. Samuel probeerde 't
eerst met de duurdere kledingstukken en slaagde erin
moeder over te halen. Flip bleef echter bij zijn voornemen. Hij pakte een geruite broek, die hem geschikt leek,
van de toonbank, spreidde de pijpen voor zijn borst uit
en zei: „Ze past moeder, die neem ik".,
„Drie Mark tachtig" schreef Samuel op zijn nota.
Nadat ze nog een warme donkergroene jas, waar de
zakken schuin opgenaaid waren, gekocht hadden voor vijf
Mark, volgden ze Samuel Salm, die hen op vriendelijke
manier uitliet.
Van wat oude wol breide moeder nog een trui voor
haar zoon, zodat hij voor acht Mark en tachtig Pfênnige
een hele mijnheer Was.
** *
Wat ging alles voorspoedig. Flip verdiende nu al per
dienst twee en een halve Mark behalve de tien Mark, die
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hij maandelijks ontving voor het africhten der paarden
en hij was pas zeventien jaar oud. Als het zo voort bleef
gaan, waren ze al gauw door de moeilijkheden heen.
Maar op een morgen werd Flip wakker en kon hij z'n
ogen bijna niet open krijgen. Ze waren als dichtgeplakt.
Moeder maakte gauw wat warm water, en nadat ze gebaad waren, had Flip er geen last meer van. Keek hij
echter in het licht van de lamp, dan zag hij alle kleuren
van de regenboog.
Elke morgen was het erger en toen hij naar een dokter
ging om een geneesmiddel, constateerde deze, dat het een
gevreesde oogziekte was, waarmee hij besmet was. Met
een briefje werd hij naar het ziekenhuis gestuurd. Daar
vertelde men hem, dat hij ongeveer zes weken zou moeten
blijven-. Dat vond Flip verschrikkelijk. Stel je voor, zes
weken. Dat betekende, dat zijn moeder het al die tijd
zonder inkomsten moest stellen, want ziekenhuispatiënten
ontvingen toen nog geen ziekengeld.
„Hoe kom ik toch aan die oogziekte", vroeg hij zich
voortdurend af. Toen hij echter na enige dagen gezelschap
kreeg van bijna twintig andere paardenjongens, ,die met
dezelfde kwaal opgescheept zaten, meende hij de oorzaak
te moeten zoeken in het modderige bad, waarin ze elke dag
met z'n vijftigen rondspartelden. Het was ook mogelijk,
dat de paarden de oogziekte hadden, want het was vaak
gebeurd de laatste winter, dat hij met zijn halsdoek de
tranende ogen van zijn paard gedroogd had, als ze in de
tochtige lage steengang vóór de schacht stonden te wachten, omdat nog enkele treinen voor waren. Zelf stond hij
dan tegen het warme lichaam van zijn dier gedrukt om
wat warm te worden.
Elke dag werden de zieke ogen der jongens behandeld
met de bijtende helse steen.
Overgelukkig kon hij als eerste na ongeveer vijf weken
het ziekenhuis gezond verlaten.
Toen hij weer op de mijn terugkwam, was men er begonnen met de bestrijding van de mijnwormziekte. Deze
werd veroorzaakt door de haakworm, die in een meer of
minder groot aantal in de darm van de zieke leeft en
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bloedarmoede en verzwakking veroorzaakt. Hij plant zich
voort door een ongelooflijke hoeveelheid microscopisch
kleine eitjes, die met de ontlasting worden afgevoerd. De
hieruit zich ontwikkelende larven geraken dan op een of
andere wijze in het lichaam van een gezond mens. In de
toentertijd warme, vochtige en door gebrek aan privaten
en desinfectiemiddelen vervuilde mijnen, vond deze ziekte
een gunstige voedingsbodem. Omdat men wilde vaststellen
wie tot de wormdragers behoorde, moest iedere mijnwerker zijn ontlasting onder toezicht van een gewezen badknecht Kasper in een potje deponeren. Deze moest dan een
beetje van de inhoud op glasplaatjes smeren en deze een
voor een onder de microscoop van de dokter leggen. Was
men besmet, dan ging men naar een barakkenkamp waar
men de, lijders probeerde te genezen. De behandeling
duurde vaak enkele maanden.
Flips moeder maakte zich zeer bezorgd.
„We moeten dragen wat ons wordt opgelegd" zei ze,
„maar als jij ook besmet bent met die wormziekte, weet
ik geen raad meer. We zijn nu al bijna even arm als twee
jaar geleden".
„Maak je geen zorgen moeder", zei Flip. Dezelfde avond
zocht hij Kasper op, die de jongens een goed hart toedroeg.
Hij legde Kasper uit, hoe de vork in de steel zat. Deze
knikte nadenkend. Toen keek hij de jongen aan en zei:
„'t Is in orde kompel. Ik zie aan je gezicht dat jij vrij van
wormen bent".
De volgende dag schoof Kasper een reeds onderzocht en
worm vrij bevonden plaatje nog eens onder de microscoop
van de dokter.
„In orde", zei deze en Kasper schreef achter Flips naam:
„Vrij van wormen".
Een week na het onderzoek moest hij zich melden bij
de meesteropzichter. Deze zat achter zijn schrijfbureau en
tegenover hem zat de stalmeester.
„Flip", zei de meesteropichter, „de stalmeester heeft mij
verteld, dat je moed en verstand hebt getoond bij het
africhten der nieuwe paarden en dat de andere jongens
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je als een goede kompel waarderen. De oude Nork, de wisselwachter, heeft de wormziekte en zal waarschijnlijk enkele maanden zijn werk niet kunnen doen. Wij menen,
dat je hem wel zult kunnen vervangen. Je loon wordt dan
vanaf morgen verhoogd tot drie Mark zestig".
Terwijl de meesteropzichter dit zei, knikte de stalmeester Flip vriendelijk toe.
Flip was een ogenblik verbaasd en kon haast geen woorden vinden om te zeggen hoe blij hij was met dit aanbod.
Zo vlug als het hem mogelijk was spoedde hij zich naar
huis, om moeder het goede nieuws te vertellen.
„Je bent mijn brave jongen", zei ze weer. „Maar nu
moet je ook een beetje aan jezelf denken. Je moet nu na
de dienst naar een onderwijzer gaan om je schoolkennis
op te halen; en dubbele diensten vind ik bij deze promotie niet meer nodig."
Enkele dagen later stapte hij 's avonds na de dienst naar
zijn vroegere meester om, zoals zijn moeder gezegd had,
verder aan zijn toekomst te werken.
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V.
V OL GOEDE MOED EN MET DE
beste werklust was Flip de Maandag na het onderhoud
met de meesteropzichter aan zijn nieuw werk gegaan. Voor
een groot schrijfbord, door zes benzinelampen verlicht,
stond hij nu op de lege paardentreinen te wachten, die van
de schacht kwamen en van hier naar de afdelingen in het
westen, zuiden en oosten moesten worden gedirigeerd. Bij
aankomst van een trein legde hij de wissel in de juiste
richting en gaf de jongen tegelijk de plaats van bestemming aan. Op het bord noteerde hij het doel van de trein
en de naam van het paard; de naar de schacht rijdende
volle treinen moesten eveneens genoteerd worden.
Ruim zeven uren van de achturendienst passeerden hier
de treinen zonder onderbreking, want twee duizend lege
wagens moesten naar de afdelingen en werden, vol geladen, weer naar de schacht gereden. Goed opletten was de
boodschap, want een kleine vergissing kon bedrij f sstoringen en óók ongevallen veroorzaken. In de gangen met
enkel spoor mochten geen lege en beladen treinen elkaar
ontmoeten. Daarom moest hij goed luisteren naar de klopsignalen, die de jongens op de waterhuizen doorgaven en
deze juist beantwoorden. Alles werd geregeld door afspraken en klopsignalen, telefoon kende men ondergronds
nog niet.
Ongeregeldheden konden echter niet uitblijven, want
de paarden hadden hun eigenaardigheden. Je had er, die
met geen mogelijkheid naar een plaats waren te krijgen,
waar hun eenmaal iets zeer onaangenaams was overkomen. Fanny liet zich liever doodslaan, dan dat ze de nieuwe
steengang inging, waar dichte schietdampen hingen; Fanny
had er eens moeten werken bij een temperatuur van ruim
dertig graden Celsius en toen het beest hijgend van in30

spanning afgemat even stond uit te blazen, had men haar
bovendien mishandeld. Prins, de Wet en Bismarck schudden de kop als men ze in een gang wilde sturen, waar
ze eens een lage plaats hadden aangetroffen; op elke
bedreiging reageerden ze met de achterpoten. In zulke
gevallen hielp zelfs het klontje suiker niet, waarmee men
anders vaak wonderen verrichtte. Met al deze eigenschappen moest Flip rekening houden, waarbij dan nog kwam,
dat de meeste paardenjongens minder intelligent waren.
Doch alle moeilijkheden ten spijt: het vervoer diende goed
te lopen én het liep goed. De meesteropzichter, de stalmeester en zelfs de paardenjongens staken hun tevredenheid over de nieuwe wisselbolts niet onder stoelen en
banken.
Het doffe rollen van wielen deed Flip opstaan van zijn
bank, waarop hij even was gaan zitten na een bijzonder
druk halfuurtje. In de verte zag hij de schaduw opduiken
van Eduard, het makste en verstandigste paard met meer
dan achttien ondergrondse dienstjaren. Naast Eduard liep
Drietzak, een Oost-Pruis van het minderwaardigste soort.
Zeventien jaar oud, was hij op zijn eentje naar de mijnstreek gekomen. Nu sleet hij zijn leven buiten de mijn
op een zolderkamertje, dat hij had gehuurd op „eigen
kost". Niemand zorgde voor hem, vrienden had hij niet, wat
best te verklaren was als men zijn karakter kende. Eovenzowel als ondergronds, droeg hij steeds dezelfde kleding,
terwijl hij zich onderscheidde van de andere paardenjongens door een zwarte bolhoed op zijn niet al te gunstige
tronie. Enkele stevige deuken in zijn hoofddeksel bewezen de ondoelmatigheid ondergronds.
Hij was langer dan een week aangeleerd en nu moest
hij alleen rijden met Eduard, of beter gezegd: Eduard reed
met hem. Als een wissel verkeerd lag, bleef Eduard staan
en te vlug lopende wagens remde hij af met zijn achterwerk. Flip had Drietzak met een lege trein naar een
g;rondgalerij'^) gestuurd, waar twee houwers werkten.
Nu was hij op weg naar de schacht met de volle wagens.
Nauwelijks stond de trein stil bij de wissels of uit het
1)

Horizontale gang in een koollaag.
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donker doemden beide houwers op luid roepend dat de
trein niet verder mocht gaan.
Bij de wissel gekomen sprongen ze dreigend op Drietzak af, terwijl ze schreeuwden:
„Dat jong heeft ons horloge gestolen. Het hing aan een
spijker, die wij in een stijl hadden geslagen, nu is het
verdwenen, niemand anders kan het hebben dan hij!"
Drietzak stond met het onnozelste gezicht van de wereld
te kijken, schudde alleen zijn hoofd en wilde vertrekken.
De kompels versperden hem echter de weg en grepen hem
stevig bij zijn nek. Op verzoek van Flip keerde Drietzak
zijn zakken een voor een binnenste buiten, het horloge
kwam echter niet te voorschijn. Maar als paardenjongen
kende je de bergplaatsen wel waar dingen veilig waren
die niet voor andermans ogen bestemd waren.
Terwijl de houwers woedend om Drietzak heendraaiden, legde Flip zijn oor tegen de ijzeren wagen en waarlijk
daar hoorde hij tikken, heel zachtjes maar duidelijk genoeg om de aanwezigheid van het horloge te verraden.
Vlug :werkte hij met zijn hand de kolen aan de voorkant
van de eerste wagen opzij en jawel hoor, daar lag het.
De kompels wilden zich op de dief werpen. Flip wist
hen echter terug te houden. Hij vertelde hoe arm de
stakkerd was en zijn vermoeden, dat Drietzak van plan
was het horloge naar de lommerd te brengen bleek juist
te zijn, want hij gaf dit huilend toe.
„Wij zullen hem bij de opzichter melden, dan wordt hij
ontslagen en komt in de gevangenis, de dief", zei een der
houwers.
„Niet melden! niet slaan!" jeremieerde Drietzak.
„Alles goed en wel", oordeelde Flip, „maar straf moet
je hebben, en zul je hebben. We zullen jou de keus laten,
óf het eerste, óf een ferm pak slaag."
Drietzak kromp ineen: „Dat doet zo'n pijn", huilde hij.
„Een dief moet gestraft worden: het is moeilijk iemand
iets af te leren zonder hem pijn te doen. Nog eens: wat
wil je: ontslag of slaag?"
„Slaa
slaag
" kwam na enige aarzeling 't huilend
antwoord.
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De twee houwers pakten Drietzak, legden hem over de
wagenrand, trokken zijn broek omlaag, en dienden hem
met zijn eigen zweepstok ieder tien flinke slagen toe op
zijn zitvlak. Bij elke slag moest hij roepen: „ik mag niet
stelen!"
Eduard had zich geheel omgedraaid en keek o zo verstandig, alsof hij wilde zeggen: „Zo is het goed, de jongens
hebben mij zo vaak geslagen, nu krijgt ook een van hen
eens zijn deel".
In het badlokaal na de dienst zagen Flip en de twee
houwers met voldoening dat de slagen goed waren aangekomen.
Op het bankje naast het schrijfbord zat opzichter Dorstman, een oude baas van bijna zestig jaar. Het gereedschapsmagazijn van zijn afdeling lag tegenover het schrijfbord in een hiervoor gemaakte ruimte. De oude heer vertelde anecdoten uit de goede, oude tijd en Flip luisterde
aandachtig. Tijdens de vertelling naderden vier mannen,
die op een draagbaar een gewonde kompel vervoerden. Op
een wenk van Dorstman zetten ze de baar voor hem neer.
De gewonde had een been gebroken en leed blijkbaar
veel pijn.
„Ho, Joep, ben jij dat? Maar jongen!" deed Dorstman
meevoelende, en gebood vervolgens de dragers 'n ogenblik
te wachten. Dan tegen Flip: „kom eens mee".
Samen gingen ze het gereedschapsmagazijn binnen. Uit
een kist met verbandmateriaal diepte Dorstman een fles
op waarop een groot etiket: „voor gewonden".
„Die heb ik altijd hier in de kist. Flip", verduidelijkte
de oude baas, „wanneer iemand gewond is of 'n ongeval
heeft, en ook als er een niet goed is, geef ik hem
een slok. Ik vertel je, dat is de beste medicijn".
Hij kwam bij de kompel op de draagbaar terug. „Allee,
Joep"! en de gewonde nam dankbaar een teug uit de fles.
„Helpt het?" vroeg Dorstman belangstellend.
„Veel beter, opzichter", kreunde de gewonde.
„Dan nog 'n slok!" — „Nou? hoe is het nu Joep?"
,Opzichter, ik ben nu beter! Alleen het been nog niet",
antwoordde Joep.
33

„o, dat is niet zo erg; je been maken ze boven wel in
orde".
De dragers keken naar de fles, begerig. Maar Dorstman
wees op het etiket: „voor gewonden".

Ze droegen Joep nu verder; hij kermde niet meer.
Flip merkte nadien meermalen op, dat Dorstman zwaar
gewond of niet goed was. En waarachtig, sinds dit ongeval
was Flip ook wel eens 'n enkele maal niet goed!....
Op zekere dag kwamen ook de meesteropzichter en de
stalmeester op Flips bankje zitten. Nadat zij Flip een tijdlang bij zijn werk hadden gade geslagen, zei de meesteropzichter:
„Flip, volgende week komt de oude Nork terug. Je hebt
het werk hier goed gedaan en wij willen je aanraden, geef
je op voor de voorbereidende cursus van de mijnschool.
Van de mijn krijg je een goed rapport, daar zorgen de
stalmeester en ik wel voor. Zorg zelf maar, dat je genoeg
onder de pet hebt bij het toelatingsexamen. Je kunt je de
volgende week bij opzichter Baas melden als accoord34

sleper, want een toekomstige opzichter moet alle ondergrondse werkzaamheden zelf kunnen verrichten".
Beiden gaven Flip vriendelijk de hand, toen zij naar de
schacht vertrokken.
** *
De vierhonderd meter verdieping van de mijn Maria
werd hoofdzakelijk gebruikt voor het kolenvervoer. Van
de hoger gelegen verdiepingen werden alle gedolven kolen
daarheen vervoerd door opbraken. Voor zo'n opbraak, een
van honderd rheter, lag de nieuwe dagtaak van Flip. Vrijwel de gehele dienst door moesten de beladen wagens met
een lift naar beneden worden gehaald. Stond een volle
wagen op de kooi, dan wachtte Flip op het klopsein en
onmiddellijk daarop opende hij de rem door op een hefboom te drukken, en met razende vaart ging de kooi met
haar vracht naar beneden, terwijl de tegenhanger met een
lege wagen van beneden opgetrokken werd. Flip trok de
wagen van de kooi. Wouter, z'n Nederlandse schoolvriend
— verschillende jongens van de Nederlanders die aan het
kanaal hadden gewerkt waren nu op de mijn —, en Idek,
'n Pool, duwden dan een volle op de vrijgekomen kooi, en
het spel begon opnieuw. De Oostenrijker Sepl was Flips
rechterhand; hij bracht de lege wagens naar het spoor,
waar de paarden stonden te wachten om ze naar de koolposten te brengen.
De staalkabel, waaraan de kooien hingen, liep over een
remschijf die naast Flip stond, en over twee kleinere
schijven, die boven in de opbraak waren gehangen. Als de
rem werd aangetrokken, ontstond er door wrijving van
de houten klossen op de ijzeren remschijf een hevige vonkenregen. Je diende vooral goed op te letten dat er geen
brandbaar materiaal in de nabijheid lag; in geval van
brand was er een sproeislang bij de hand, aangesloten op
de waterleiding. Reserveklossen waren in voldoende mate
aanwezig om de verbrande te vervangen. Een vat smeerolie voor de lagers van de schijven stond in een hoek.
Kwam er een nieuw vat naar. beneden, dan zaagde men
het lege vat doormidden en men had twee prachtige
privaattonnen.
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. . . .Plotseling een kleine stagnatie! Van beneden klonk
het sein „stop". Flip, die de rem reeds had geopend, remde
met al zijn krachten en bracht de kooien net op tijd tot
stilstand. Wat was er aan de hand? Op de naar boven
komende kooi was geen lege wagen geplaatst. Gelukkig
was ze nog niet ver opgetrokken en had dus nog geen
grote snelheid toen het stopsein werd gegeven. Voorzichtig zette hij nu de kooien weer in beweging. Jammer, dat
de kooi zonder lege wagen was opgekomen, want nu moesten, om de reservewagens weer aan te vullen, aan het
einde van de dienst dertien man tegelijk met de kooi worden afgelaten, die zodoende door hun gewicht een lege
wagen optrokken.
Flip remde automatisch verder en liet daarbij zijn gedachten de vrije loop.
Het was November, en wat in deze maand meer werd
verdiend dan anders, kwam ten goede aan het Sinterklaasen het Kerstfeest. Thuis ging het vrij goed, over de grote
zorgen waren ze heen. Vader was in de komende week
vijf jaar dood. Frits, z'n broer, was sinds Pasen als kantoorjongen op het hoofdbureau van de mijn werkzaam,
en verdiende ook al een Mark twintig per dag; de oudere
zusters kwamen'met de komende feestdagen thuis met
vacantie, en ze zouden een goede Kerstmis hebben. Dus,
flink aangepakt: wanneer hij het klaarspeelde nu honderd
Mark thuis te brengen, ontving moeder de eerste keer
zoveel als een koolhouwer verdiende!
Hij had met zijn makkers afgesproken deze maand voor
het eerst honderd mark te verdienen.
Maar wat was dat? De kooi hing te diep, de kabel was
door de rek te lang geworden. Dat moest hij vlug in orde
brengen!
„Sepl", riep hij, „laat me even met de beladen kooi af,
ik wil omsteken. Zet de kooi beneden 'n beetje hard neer
en houd met de rem de kabel vast zodat die vrij hangt."
Sepl deed zoals afgesproken was. Beneden nam Flip de
bout uit de twee verbindingslassen tussen kabel en kooi
en stak dezelfde bout in een gat enkele centimeter dieper,
waardoor de kabel evenveel centimeter van z'n lengte ver36

loor. Nadat de beladen wagen door een lege was vervangen,
sprong Flip in de kooi, de seingever gaf het sein en hij
ging mee naar boven.
Een half uurtje vlotte het werk prachtig. Toen hing de
kooi weer te diep.
„Dat is nog nooit zo kort achter elkaar gebeurd", dacht
Flip, en besloot: „ik zal dus nog maar 'ns moeten omsteken".
Het werkje was vlug geschied.
Maar toen Sepl de kooi weer optrok, sprong Flip er niet
in: hij was door een onverklaarbaar gevoel aangezet voor
de opbraak blijven staan, 'n Stuk ging de kooi omhoog,
toen viel ze terug en meteen stortte ook de andere kooi
met de volle wagen onder een vreselijk lawaai naar beneden en kwam de kabel gierend en slaande mee: de kabel,
waaraan beide kooien hingen, was gebroken. Bleek van
schrik stond Flip toe te zien. Een puinhoop van verwrongen ijzer lag op de plaats waar hij zoeven de kabel had
ingekort. Was hij met de lege wagen omhoog gegaan, dan
zou hij nu vast en zeker vermorzeld zijn geweest.
„Dat is mijnwerkersgeluk", zei de opzichter, die 'n poosje
later ter plaatse kwam, „jongen, je mag God wel danken".
Flip en z'n makkers moesten enkele dagen op een andere
plaats werken totdat alles hersteld was; doch niettegenstaande de vervoerstremming werd het doel om deze
maand voor het eerst honderd Mark te verdienen, bereikt.
Een tijd later stuurde opzichter Baas Flip naar een remhelling. Zijn eerste werk toen hij op dienst kwam was
hier na te gaan .of de omgeving vrij van mijngas was.
Baas leerde hem met de kleine vlam van de benzinelamp
vast te stellen of het mengsel van mijngas en lucht ontplofbaar was of niet. De benzinelamp had slechts één
gaaskap ^) en Flip moest erop letten dat deze onbeschadigd en de lamp goed gesloten was; anders kon de vlam
het mijngas doen ontsteken en dat zou een vreselijke ramp
kunnen veroorzaken.
Flip zat naast de remschijf, 't was even rustig. Vlak voor
hem speelden in het schijnsel van de lamp de muizen bij
1) Thans twee.
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tientallen. Flip wierp af en toe een stukje brood in hun
richting, dan was er 'n
geren en gevecht om 't
te bemachtigen. Hij
vond het bijzonder vermakelijk. Maar daar
kwam de kater Peter in
't donker aangeslepen, 'n
Sprong midden tussen
de vechtersbazen, 'n
angstig piepen .. en Peter begon aan zijn maaltje. Peter en nog een
tiental katten hadden
hun asyl in de paardenstal waar ze door de
stalknecht werden verzorgd. Het gebeurde
vaak, dat de kompels bij
hun werk in de verte de
ogen van deze muizenjagers zagen glinsteren.
Nieuwelingen
schrokken meestal niet in geringe mate, denkende
dat een of andere boze
geest op hen loerde.
Plotseling klonk de seinhamer. Peter schrok en ging er
vandoor. Flip kwam overeind en zette de remschijf in beweging. Het tegengewicht liep op het 10° hellende spoor
naar beneden. Er waren tien galerijen in de honderd meter
lange remhelling. Flip zag aan de krijttekens, die hij op
de kabel had gemaakt, voor welke galerij de wagen zich
bevond. Iets beneden de galerij diende de wagen te stoppen.
Dan trok hij telkens de kabel met beide handen naar zich
toe, terwijl hij op de rug ging liggen. Daardoor werd de
lege wagen,iets omhoog getrokken. De hulphouwer zette
de wagen vast, hing 'm af, duwde 'm de gallerij in en zorgde
dan meteen voor een volle wagen, die Flip moest aflaten.
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Na 'n honderd wagens was het gewoonlijk tijd voor de
boterham. Met Frans, de hulphouwer van de bovenste
galerij, zat Flip te „boeteren" (schaften). Het gehele
lichaam van Frans glansde van kolenstof en zweet, een
broekje van jute was zijn enige kledingstuk. Zij spraken
over de staking, die de volgende dag zou beginnen en wel
enkele weken zou duren. Er heerste grote ontevredenheid
onder de mijnwerkers. Bijna iedere bovengrondse beambte,
die over de losvloer liep, bemoeide zich met de opkomende
kolenwagens. Als deze hem niet vol genoeg leken, of hij
dacht dat de kolen te veel stenen bevatten, dan tekende
hij met krijt een nul op de wagen en dan kregen de kompels
hem niet betaald. Dan de lange werktijd. Wettelijk mocht
deze met het personenvervoer in de schachten 8V2 uur
duren, maar in werkelijkheid was men meer dan 9 uur
beneden, omdat het personenvervoer te lang duurde. Ook
griefde het, dat men iedere dag benzinegeld voor de lamp
moest betalen.
„Niemand komt in de stakingstijd in dit gedeelte van de
mijn", merkte Frans na enig stilzwijgen op, „de muizen
zullen wel honger krijgen."
Flip had opeens een idee.
„Weet je wat we doen, wij maken aan het eind van de
dienst een reuze muizenval."
Nauwelijks was de werktijd afgelopen of Flip en Frans
besmeerden de wanden van een lege wagen aan de binnenkant met vet. Een smal latje, waaraan een stukje brood
aan een touwtje was bevestigd, kwam schuin tegen de
wagen te liggen en vormde de toegang tot de val. Toen
alles klaar was, verwijderden de jongens zich vlug.
„'k Ben erg benieuwd, wat er in onze val zal lopen",
merkte Frans op, terwijl ze onder de douche stonden in
het badlokaal, en Flip hem „poekelde" (de rug afwaste).
Na de staking, die vier weken duurde, vonden ze de
wagen voor driekwart met muizen gevuld. Het was een
krioelen en piepen van belang. Gevuld met kolen ging
de wagen naar de schacht en toen de inhoud bovengronds
werd gestort, regende het levende en,dode muizen.
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VI.

D

ES MAANDAGS VOOR PASEN
1905. Flip had het toelatingsexamen voor de voorbereidingscursus van de mijnschool afgelegd en kwam een
beetje neerslachtig thuis.
„Hoe is het gegaan?" vroeg moeder.
„Tweehonderd en vier candidaten hebben aan het
examen deel genomen, sommigen hadden al een geweldige
snor. Slechts dertig worden er toegelaten; ik geloof, dat
mijn kans heel klein is", antwoordde hij en trok daarbij
aan de kleine haartjes, die onder zijn neus schuchter te
voorschijn kwamen.
„De wijsheid zit niet in de snor, jongen, heb je het
proefwerk goed gemaakt?"
„Ik heb natuurlijk mijn best gedaan."
„Dan maar afwachten", was moeders vriendelijk antwoord.
„Wie toegelaten wordt komt dadelijk op een koolpost en
krijgt als hulphouwer het volle houwersloon. Dat is een
overeenkomst tussen de school en de mijndirectie. De
meesteropzichter heeft 't mij verteld", zei hij nog.
De dag voor Pasen klopte de brievenbesteller aan het
keukenraam. Hij had een briefkaart voor Flip.
„Geslaagd, de eerste les begint op Dinsdagmiddag na
Pasen om 5 uur", las Flip.
Alle neerslachtigheid was plotseling van hem geweken
en erg in zijn schik was hij met deze dubbele promotie.
Zijn drie broers, zijn zusje en moeder feliciteerden hem
van harte.
„Ik ben blij en daarbij ook nog trots op je" zei moeder,
„maar als je mijnopzichter wilt worden, zul je je hele
leven ondergronds moeten werken. Wil je het niet zo
doen als de portier Koster? Die heeft alleen de voorberei40

dingscursus gevolgd, die twee jaar duurt en is toen bovengronds gebleven en portier geworden."
„Daar moet ik eens over denken", lachte Flip en liep
opgewekt naar buiten om een poosje alleen te zijn in de
bossen.
Moeder bedoelde het wel goed. Die belachelijke Koster,
die hem beloofde vier extra diensten aan te tekenen, als
hij een goed woordje bij zijn zuster Lina voor hem deed.
Hij had natuurlijk het tegenovergestelde gedaan en Lina
voor hem gewaarschuwd.
Op de avond van de eerste Paasdag, toen op alle erven
der omliggende boerenhoeven de vlammen van de Paasvuren hoog oplaaiden en broer Frits met de drie kleinen
het eigen Paasvuur stookte, stond hij met moeder in het
licht van het vuur en sprak met haar over zijn toekomst.
„Zeg mij eens heel eerlijk, Flip, hoe vind je de mijn?"
Die goede bezorgde moeder toch, die haar bedenking tegen
de mijn, vooral tegen ondergronds, niet geheel van zich
af kon zetten.
„Ik zie er een toekomst voor mij in, moeder", antwoordde
Flip. „Werken moet je overal en zorgen zijn er ook overal.
Overmorgen is het vier jaar geleden, dat ik op de mijn
ben begonnen. Ik ben nu twee jaar ondergronds. Met Gods
hulp zijn wij, nu Frits ook mee is gaan verdienen, door
alle moeilijkheden heen. En wanneer ik nu het volle houwersloon ga verdienen, dan zijn wij in deze straat van
de arbeiderskolonie het gezin, dat het meeste geld in
het laatje krijgt. Ik ben niet bang voor zwaar werk, moeder, en ik blijf dus in de mijn en ik zal goed studeren en
mijn best doen een goed mijnopzichter te worden".
En moeder.... ze nam hem daar in het schijnsel van
de oplaaiende vlammen in haar armen, en zei zachtjes:
„ik hou van al mijn kinderen, dat moet je weten, en van
allemaal even veel; maar jij "bent steeds mijn grootste
steun geweest. Als ik weet, dat jij tevreden bent, is dat
mijn grootste geluk hier. Dus, Flip, dan maar verder met
Gods hulp: de beste wijsheid is een vast besluit."
Langzamerhand begonnen de vlammen kleiner te worden. Al het bijeengegaard brandmateriaal was verstookt,
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Flip harkte nog bij, en toen de laatste resten lagen na te
gloeien, trokken ze hun nederige woning binnen en voelden zich de koning te rijk.
Drie dagen later zat Flip met nog negen en twintig
scholieren op de schoolbanken. De oudste was twee en
dertig. Flip was nog geen negentien en de jongste.
„U is nog zeer Jong, maar u hebt een heel goed proefwerk ingeleverd", zei de directeur vriendelijk.
Flip keek vreemd op. Voor de eerste keer in zijn leven
had men hem met het woordje „U" aangesproken.
De volgende morgen meldde Flip zich op de koolpost.
De voorman Stanislaus, 'n gedrongen maar sterk iemand,
met nog enkele kompels stonden al klaar hem te ontvangen en hem met de ,koelstamp' tot koolridder te slaan.
Vooruit, jongens! De hulphouwer Joenek stak de op elk
mensenachterwerk goed passende panschop trots omhoog.
Stanislaus had de zware hamer in de hand, om, zodra Flip
was neergelegd en het vlak van de panschop op het achterwerk van Flip was gelegd, een ferme slag hierop te geven.
Flip kende het al! en hij wist hoe het moest. Triomfantelijk
trok hij de litersfles vol oude klare, die hij mee naar beneden had gesmokkeld, uit de zak van z'n werkjas. De
hierop volgende koelstamp leek bijna een streling. Ieder
nam vlug een flinke teug uit de fles; dan borg Stanislaus
haar op, want de rest moest bewaard worden voor het
schaftkwartiertje. .Ongeveer tien minuten zat men gezellig
op de gereedschapskisten na te praten, werden 'n paar
andere koelstampgeschiedenissen opgehaald, onder andere
van iemand die dacht dat ie vermoord zou worden en van
'n ander die geen jenever had meegebracht en een week
lang de tinteling van de slag nog in z'n achterwerk had
zitten, en toen gaf Stanislaus het teken dat men moest
beginnen. Men ontblootte vlug zijn bovenlichaam, want
het was warm op de post en in de galerijen. De grote
koffieblikken. Flip had er een van vief liter, bleven op de
kisten staan.
De kool moest worden losgehakt. Daarom had ieder vier
hakken uit het magazijn meegebracht. De stompe hakken
werden aan het einde van de dienst daar weer ingeleverd.
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Ook voor voldoende hakkenstelen was gezorgd. De bijlen
en zagen waren scherp en hingen aan de houten pijlerstutten.
De koolpost was een pijler van twintig meter lengte: een
gang in de koollaag dienende voor rechtstreekse winning
van de kolen. De koollaag was 1.70 meter dik en de helling
ervan bedroeg 25°. De twee galerijen, waartussen de pijler
was gelegen, waren vanuit de remhelling door de vaste
kool gedreven en van houten betimmeringen voorzien. Ze
waren tussen dakhout en spoor gemeten slechts 1.30 meter
hoog. De hulphouwer moest maar leren bukken. De ontkoolde ruimte bleef open staan totdat het dak vanzelf,
soms met hevig gekraak, instortte.
Over het spoor in de remhelling liep een bok op wielen;
dit toestel, waarop de wagen werd geplaatst, was nodig op
plaatsen met flinke helling, daar hier aan een kabel bevestigde wagens niet meer waren te transporteren: Het
tegengewicht liep op een ander smaller spoor in het midden
van de remhelling onder de bok door. Boven zat de remmer achter de remschijf, beneden bevond zich de seingever,
die de beladen wagen van de bok trok, hem door een lege
verving en het sein gaf.
Er waren zes galerijen in de remhelling. Om de remmer
verstaanbaar te maken welke galerij aan de beurt was
een wagen te ontvangen, had iedere hulphouwer zijn eigen
primitief seinapparaat aan de remhelling opgehangen. Flip,
op de onderste galerij, sloeg op een stalen as: t i n k . . . . ,
Joenek op een schop: t è k . . . . , de hulphouwers van de volgende galerijen op een langer of korter stuk ijzer of op
'n stuk buis, waardoor de klank van de verschillende seinen
varieerde. De remmer trok de bok met de lege
wagen voor de galerij, die het eerste sein had gegeven.
De hulphouwer wisselde vlug de lege tegen een volle, gaf
het sein ,neer' en reed weg om zo vlug mogelijk met een
beladen wagen terug te komen en het sein te geven.
Tussen Flip en Joenek begon weldra een sportieve wedstrijd, wie van hen de meeste wagens kon laden en wegbrengen. Joenek reed als 'n duivel en Flip doopte hem
.zwarte Loeks' zoals het hardlopende paard in de steengang
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heette. Joenek accepteerde de naam, m a a r . . . . Flip moest
er ook een krijgen. Flip had 'n paardennaam gebruikt en,
ja, Joenek gaf 't toe, die was op hem ook wel van toepassing, vooral dat ,zwarte'. Flip was sterk en had een
goed beenderenstel; en zo noemde Joenek hem voortaan
,Knoken-Flip', ook de naam van een paard, dat vroeger
flink en zwaar was geweest en stevige botten had, doch
nu door het werk onder in de mijn zo mager was geworden
dat z'n knoken overal uitstaken en zich achter de voorpoten grote huidplooien hadden gevormd, zelfs zo groot,
dat de paardenjongen er z'n koffieblik en boterham in kon
zetten. Knokenflip.... Stanislaus lachte, de anderen lachten. Verduiveld, 'n goeie naam! Doch de wedstrijd, wie de
meeste wagens laadde en wegbracht, tussen Joenek en
Flip, ging door. Was Joenek Flip voor, dan riep hij hem
toe in zijn Poolse moedertaal: „slabi kwaternik!" waarop
Flip prompt terugriep: „slappe kostganger!" Beide gezegdes betekenen hetzelfde. Ze waren echter beste vrienden
en konden met alle kompels goed opschieten.
Op zekere dag had de opzichter een bijzondere mededeling te doen. De post had te veel verdiend.... en allen
moesten een extra nachtdienst maken om daardoor het
gemiddelde loon omlaag te drukken.
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„Vannacht wordt er niet gewerkt", was het commando
van Stanislaus.
„Slaapt maar eens goed uit", werd eraan toegevoegd,
„zodat we morgenvroeg een extra schepje erop kunnen
leggen!"
Ze waren 's morgens goed en wel aan het werk, toen
de hoofdopzichter afkwam in gezelschap van een vreemde
heer, die hij met ,dokter' aansprak. Als er zulk ,vreemd'
bezoek kwam, had men een gewoonte; het was ditmaal
de beurt voor Flip. Hij groette met 'n „Glückauf!" nam
z'n hoofddeksel eerbiedig af, en wreef hiermee over de
hoge en nog nieuwe laarzen van de heer; men droeg tertijde
allerlei petten en hoeden en nog maar weinig de leren
mijnpetten, deze waren nog niet voorgeschreven. De ,dokter' begreep, mogelijk al ingelicht door de hoofdopzichter.
Glimlachend liet hij een geldstuk in het opengehouden
hoofddeksel vallen. Dat was voor de hele post! Doch Flip
kon 's middags niet van de partij zijn het zogenaamd te
wisselen, omdat hij naar de cursus moest. Zwarte Loeks
vertelde hem de volgende morgen, dat ze elk drie potten
bier en 'n ferme borrel hadden gedronken en een goede
Hollandse sigaar gerookt.
Na de dienst, voor men naar huis stapte, dronk vrijwel
iedere mijnwerker in de herberg tegenover de mijn z'n
borrel; het was als het ware een vaste gewoonte geworden.
— Na de schicht 'n drupke.
Zaterdags moest de hele ploeg van de morgendienst
weer naar beneden voor een extra dienst, 's Zondagsmorgens was de herberg gesloten. Flip, als jongste van de post,
had ervoor te zorgen, dat er ergens in de buurt van de
schacht aan de rand van 'n korenveld of zo in de koele
grond een liter goede jenever verstopt lag.In de vroege
ochtend liepen de zes kompels, het lege koffieblik en de
pungel vuile kleren over de schouder en het moederklosje (afvalklos van mijnhout, diende voor kachelhout
thuis) onder de arm, eendrachtig en gezellig pratend door
het bos. De jeneverfles ging van mond tot mond tot ze leeg
was. Dan ging ieder naar huis om zich te verkleden en
naar de kerk te gaan.
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een kameraadschap; „we moesten feitelijk steeds bij elkaar
kunnen blijven, ook al verandert de post", zei zwarte Loeks.
Maar op zekere dag werd Flip naar een andere post
gestuurd. De voorman heette Andrees en was uit Stiermarken geboortig, een der Zuidelijke provincies van Oostenrijk. De kompels mochten hem niet; ze noemden hem
,zielenverkoper'. Hij had namelijk herhaaldelijk mijnarbeiders geworven, en daarbij, werd verteld, veel geronseld.
De teleurgestelden, in het bijzonder de Slovenen, wier taal
hij vloeiend sprak, haatten hem. Andrees was klein van
gestalte, ongeveer veertig jaar oud en had 'n dik bierbuikje.
Hij wist veel te vertellen, want' de meeste landen van
Europa had hij bereisd. Overvriendelijk begroette hij Flip.
De post was een doortocht, een in hellende lijn in de
kooUaag gedreven'gang, die later als remhejling of luchtweg diende; de laag was hier 1.50 meter dik. Op een onderlinge afstand van een meter stonden in kaarsrechte lijn
de houten betimmeringen. Op twee aan het boveneinde
van inkepingen voorziene stijlen was een eveneens aan de
einden ingekeepte kap zo gelegd, dat ze precies in elkaar
pasten. In de doortocht lagen twee sporen tot vlak voor
het front, de aflopende beladen wagen trok door middel
van een staalkabel de lege op. Aan een speciaal hiervoor geplaatste stijl hing het „rut", een lichte remschijf met houten klossen. Beneden stond de luchtmolen,
een kleine ventilator, die bediend werd als een trapnaaimachine. De kleine Sinek, een zestienjarige Pool, trapte
de gehele dienst door. Door in elkaar gestoken zinken
kokers werd de beneden aangezogen verse lucht naar het
front van de post gevoerd. — De kool moest los worden
geschoten, omdat ze zeer hard was.
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Eerst onderzocht Andrees het hele front met de kleingeschroefde vlam van de benzinelamp op mijngas. Zoals gebruikelijk, namen Andrees en Flip een kwartiertje op hun
gereedschapskist plaats en nuttigden hun boterham. Daarna besproeide Flip het werkfront met een flinke waterstraal en boorde hij op aanwijzing vaij Andrees, met de
slangenboor enkele schietgaten in de kool. De ijzeren slangenboor had aan het boveneinde een oog, waardoor een
houten pin was gestoken. Hiermede werd de boor gedraaid.
Andrees nam de koolboormachine, een zuil, die door
middel van een schroef tussen dak en vloer werd gespannen. Zij was voorzien van een horizontaal liggende as met
schroefdraad, die door een huis werd vooruit gedraaid
en zo de boor de kool indraaide. Dat ging natuurlijk
gemakkelijker en vlugger.
„Er klopt iets niet," merkte Andrees opeens op. „Voel
jij ook de lucht verminderen, Flip?"
„Inderdaad".
„Ik geloof," vervolgde Andrees, dat Sinek ingeslapen
is. Er komt geen lucht door de kokers; ga eens naar hem
toe, en geef hem 'n flinke trap dat ie wakker wordt." En
Andrees duwde er nog een vloek bij.
Flip vloog naar beneden. Werkelijk: Sinek zat achter de
luchtmolen te slapen. Flip gaf hem een ferme draai om de
oren, Sinek schrok en trapte weer zo hard hij kon.
„Maar nu hebben we de narigheden ervan", zei Andrees
toen Flip weer bij hem was. „Straks komt de schietmeester en wij worden het mijngas niet meer de baas voor die
tijd. Wanneer hij mijngas vindt, schiet hij onze schoten
niet af. Dat betekent loonverlies, en nog een hele hoop
meer. We zullen proberen door met ons hemd te zwaaien
het gas te verdrijven."
Ze zwaaiden zo hard ze konden, maar na tien minuten
had dit middel niets gebaat
„Sproei nog eens flink," gelastte hij Flip.
Maar ook dit hielp niet. Andrees lichtte met de kleingeschroefde benzinelamp de omgeving nog eens nauwkeurig af.
• „Nou, explosief is het mengsel niet," oordeelde hij. „De
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aureool staat slechts een centimeter boven de glasrand in
de gaaskap van de lamp. Kijk, Flip. En explosief is het
mengsel gas met lucht alleen dan wanneer de blauwe vlam
in de kap van de lamp springt en daar verder brandt.
Daarbij hangt het mengsel slechts vijf en twintig centimeter dik tegen het dak. En de lengte ervan is maar 'n dikke
vijf meter. Wij zullen het maar aansteken."
„Aansteken! Is dat dan niet gevaarlijk?"
„Wij gaan op de vloer liggen en de vlam blijft boven
ons. Het gas is immers lichter dan de lucht, dat weet je
ook. Of ben je soms bang?"
„Nog nooit geweest", antwoordde Flip, maar hij was 't
toch.
„Dan goed opgelet. Het is wel verboden, maar vroeger
deden we het vaker; hoofdzakelijk toen we nog geen
electrische ontsteking hadden en nog met open olielampen
werkten. Voor de ontsteking gebruikten wij toen met kruit
gevulde strohalmen die wij aan de lading bevestigden en
uit het boorgat tot op de vloer lieten hangen. Op de vloer
strooiden wij kruit en ontstaken dit met een lucifer. Ik
heb in m'n jonge jaren thuis vaak genoeg strohalmen
klaar gemaakt; het was een aardig werkje, als je zo lekker
achter de kachel zat 's winters! Het kruit mochten wij
van de mijn mee naar huis nemen. Om het half uur
bestreken wij toen met een vlam, gewoonlijk de open lamp,
het front, waardoor het mijngas verbrandde."
Hij haalde een kaarsenhouder en een stuk kaars uit zijn
kist en bevestigde deze op een laadstok van ongeveer twee
meter. Vlak bij de vloer stak hij de kaars aan.
„Liggen!" commandeerde Andrees. „Je mag nog even
aan je meisje denken," lachte hij.
Plotseling schitterde alles in een mooi blauw licht. Razend vlug kronkelden blauwe vlammen onder sissend geluid langs het dak; toen bleef alleen nog het stille licht van
de benzinelampen.
„Dat waren nu sissemannetjes," zei Andrees trots.
„Het was een mooi gezicht", vond Flip. „We zullen nu
nog even nasproeien".
Een eigenaardige reuk van verbrand gas prikkelde Flip
48

in z'n neus. Later nam hij steeds, als hij toevallig met zijn
benzinelamp in een mengsel van mijngas en lucht kwam,
dezelfde geur waar uit de gaaskap, waarin het gas verbrandde.
Spoedig hierna kwam de schietmeester. Vlug werden
de verschillende ladingen gezet en aan de blanke schietleiding gekoppeld; men verwijderde zich op een veilige
afstand en de ladingen werden door middel van een
electrisch schiettoestel ontstoken.
Dat Andrees buien had, zelfs luie buien, constateerde
Flip vaker. Terwijl hij de koolwanden met de hak glad
maakte, liet hij Flip de wagens vol scheppen, afremmen
en beneden af- en aankoppelen; Sinek halen om te helpen
kon hij niet, die moest trappen, blijven trappen.
Eens, bij het in elkaar passend maken van de drie delen
van de betimmering, lichtte Andrees met de lamp bij terwijl Flip met zaag en bijl werkte. Op het met teerolie geimpregneerde hout schampte de bijl dikwijls uit en dan
kwam de bijlsnede terecht tegen de spoorrails. Daardoor
werd ze erg bot, zodat ze voor het zo nauwkeurige werk
niet meer te gebruiken was. Andrees gaf hem zijn bijl,
en zei: „het is vandaag Zaterdag, en ik geloof dat je geen
school hebt. Is dat zo?" Flip knikte. „Nou dan," vervolgde
Andrees," dan gaan we je bijl en ook je zaag slijpen vanmiddag, dat zal ik je eens goed en vakkundig leren. Lang
niet iedereen heeft het onder de muts. Het zal voor jou
zeker van pas komen, als je doorzet. Maar
als we
klaar zijn, dan geef jij 'n paar rondjes bier en 'n oude
klare. Want: voor wat hoort wat!"
Flip stemde toe.
Na het middageten ging hij in z'n zondags pak naar
de mijn, waar hij Andrees in de timmerwerkplaats aantrof. Andrees had zijn Tiroler berghoed op en een jachthorentje bengelde aan z'n horlogeketting. Hij had voor
een paar werkschorten gezorgd, en die deden ze aan. Ook
'n paar bijlen en 'n paar zagen lagen er, die van hem en
Flip. „Kijk eerst goed uit, hoe ik het doe," zei Andrees,
„en hij begon de eerste bijl op de door stoomkracht aangedreven amarilsteen te slijpen. De tweede moest Flip
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slijpen: 't ging nog maar matig. Met de derde ging het
beter, en de vierde kreeg Flip feilloos scherp. Daarop nam
Andrees een der zagen, spande ze en zette ze in eeri bankschroef, en Flip had opnieuw toe te zien. Vervolgens kwam
Flip aan de beurt, en de derde zaag sleep Flip zelfstandig
met de vijl.
Toen ze het werk hadden gedaan nodigde Flip hem uit
naar de herberg tegenover de mijn te gaan maar Andrees
had andere plannen.
„We gaan naar het restaurant „Het WoudkasteeF'; het
is daar deftiger en ook beter. We hebben vandaag tijd
genoeg."
Weldra zaten beiden in een aparte kamer van „Het
Woudkasteel" tegenover elkaar. Flip bestelde voor ieder
een maatje oude klare, een halve liter bier en enkele sigaren.
Andrees begon te vertellen. Flip stelde af en toe 'n
vraag.
„Waarom noemen ze je eigenlijk ,Zielenverkoper'?"
vroeg hij opeens.
„Dat doen ondankbare mensen", antwoordde Andrees.
„Eerst laten ze zich werk bezorgen door mij op de mijn,
en dan kletsen ze. Ik kan er best tegen. M a a r . . . . heb je
de nieuwe arbeiderswoningen aan de andere kant van de
kolonie al bekeken?"
„Nee, ik heb er, eerlijk gezegd, nog geen tijd voor gehad;
ik ben iedere middag op de cursus, behalve dan 's Zaterdags."
„Het zijn prachtige woningen: vijf vertrekken, stal, kelder, zolder en 'n vrij grote tuin. Ze zijn bestemd voor
nieuwe arbeiders, die ik de volgende week ga halen."
„Ga je weer mensen halen?"
„Ja. Natuurlijk. Ditmaal uit Oostenrijk. De mijndirectie
heeft het mij gevraagd, en ik zou dom zijn als ik het niet
deed. Je hebt dan een mooi leventje en een goede verdienste, wat wil je nog meer?"
„En komen al die mensen dan in die woningen?"
„Dat is zoals je het noemt, ja. Want de vrijgezellen worden door de gehuwden in de kost genomen. Da's 'n uit50

gemaakte zaak. Maar je moet die woningen eens zien. De
mijn heeft ze gemeubileerd en de kostprijs van de meubels
wordt de mensen geleidelijk van het loon ingehouden. Ze
hebben weliswaar allemaal dezelfde meubels: een woonkeuken met fornuis, keukenkast, tafel en twee stoelen.
Twee slaapkamers met ijzeren bedden en goede matrassen.
Dan verder nog 'n betere, grotere tafel met 'n aantal stoelen. In de slaapkamer hangt Sinte Barbara, de mijnwerkerspatrones, aan een der muren. Dat is het. Toen ik
twee jaar geleden Polen heb gehaald, brachten ze hun
eigen heilige mee. Och, ze brengen allemaal nog wat van
henzelf mee."
Ze werden drukker. Het maatje jenever en de potten bier
misten hun uitwerking niet.
„Zeg", ging Andrees verder, terwijl hij een nieuwe sigaar
opstak, „Woensdag ga ik, over drie weken kom ik terug.
Als je dan aan het station bent, zul je ogen opzetten wanneer ik met het transport aankom."
„Hoeveel mensen moet je gaan halen?"
„De directie vraagt zestig man, vijf en dertig woningen
staan klaar, dus moeten er vijf en twintig vrijgezellen bij
zijn."
„Zijn het dan allemaal mijnwerkers?"
„Wel nee. Dat worden ze hier wel."
„Ik hoor wel eens, dat deze mensen meer beloofd wordt
dan gegeven. Je belooft de mensen toch niet te veel?"
„Nou, dat zal ik je zeggen: met opzet doe ik het niet,
maar als je zo met hen drinkt, weet men niet altijd wat
men heeft gezegd."
„Ze bleven nog een hele tijd praten, en het werd al later
en later. Boven het buffet stak de eigenaar de lamp reeds
aan; Flip zag het door de openstaande deur.
Ze besloten naar huis te gaan. Flip betaalde de vertering:
vier maatjes, zes liter bier, tien sigaren.... 'n dagloon
bijna, dacht Flip, maar de wijsheid die ik op heb gedaan,
moet het maar waard zijn.
Eenmaal buiten zijnde, voelde Flip, dat hij teveel had
gedronken. Ook Andrees, die anders toch wel wat kon
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verdragen, was niet erg vast op z'n benen. Ze strompelden
huiswaarts.
„Dat gebeurt mij nooit meer", nam Flip zich voor, toen
hij de trap opkroop naar zijn slaapkamertje.
Toen het transport aankwam, stond Flip op het perron,
maar hij had zich zo opgesteld, dat Andrees hem niet kon
zien. Beladen met koffers, dozen, beddegoed en pakken
verlieten de landverhuizers de trein. Mannen, vrouwen en
kinderen van alle leeftijden, meer dan honderd zeventig
mensen telde Flip. Naast Andrees liep een sterk gebouwde man in 'n boswachtersuniform en een ander in
'n kellnerspak.
„'n Sterk en gezond slag mensen", dacht Flip, en hij
volgde het transport op enige afstand. Hij zag de vreugde
op de gezichten, toen ze hun nieuwe woningen betraden.
De kinderen juichten en sprongen rond.
Maar hij zag ook ernstige gezichten, toen de nieuwelingen praatten met landgenoten, die reeds enige tijd op de
mijn werkten.
Had Andrees weer geronseld? Niemand wist het.
Enkele maanden later was hij plotseling verdwenen. Ook
zijn vrouw en kinderen wisten niet, waar hij gebleven was.
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VIII.

II LIP WAS TOT HOUWER BEvorderd. Met z'n vijven lagen ze op enkele meters afstand
van elkaar op de vloer van een 1.60 meter dikke kooUaag.
De kool in de twintig meter lange pijler was vakkundig
bewerkt volgens het verloop der natuurlijke splijtvlakken.
Ze werkten met de pinhak, een op een tachtig centimeter
lange steel bevestigd ijzeren huis, waarin een korte ijzeren
pin was geklemd. Ieder had een flink aantal scherpe pinnen, om stompe te kunnen vervangen. Een enkele centimeter dikke, weke, uit steen en kool bestaande bank, die
op de vloer onder de laag zat, moest zo diep mogelijk er
onder uit worden gehaald, zodat de koolbank moest zakken en daardoor los ging zitten. Schramen noemde men
dit werk.
Reeds twee uren hakten de vijf mannen zonder onderbreking. Bij dit werk werd zo weinig mogelijk gesproken,
want men had zijn oren nodig voor het opmerken van gevaren. Af en toe kraakten de houten stutten of men
hoorde een dof donderen in de hogere daklagen, die in hun
eeuwige rust werden gestoord.
Flip had zijn schraamgleuf diep genoeg. Hij nam de koolfimmel, een ijzeren wig, en dreef deze met de zware hamer
tussen dak en kool, om de koolbank neer te drukken. Van
tijd tot tijd klopte hij met de hamer tegen het dak om
loshangende stukken steen te ontdekken.
Maar, wat was er eigenlijk gaande? Hij had hoofdpijn
en voelde zich misselijk. Ook de andere houwers voelden
zich niet goed. Mijngas was er niet, de lampen brandden
uitstekend, de lucht was dus goed. Daar kwam een sleper
aanlopen:
„Zo vlug mogelijk allen afkomen naar de steengang, is
de boodschap van opzichter Baas" riep hij.
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Wat was er gebeurd?
In de steengang gekomen zagen zij het. Daar stond opzichter Baas naast een flauwgevallen paard en verklaarde
de mannen het gebeurde. Op enige afstand stond een kleine
benzoUocomotief, die men ondergronds had gebracht, om
paarden te vervangen. Zij kon vijftien wagens trekken,
dus de helft meer dan een paard.
„De uitlaatgassen van deze locomotief bevatten koolmonoxyde, een gas Hat bij onvolledige verbranding ontstaat. Bevindt zich een heel klein percentage in de
ingeademde lucht, dan kan dit gas bij langdurig inademen
de dood tengevolge hebben. Grotere hoeveelheden werken
direct dodelijk. Het gas is kleur- en kleurloos en met de
lamp niet waarneembaar. Daarom is het zo gevaarlijk
voor mens en dier. Maar alles is gelukkig goed afgelopen.
' Wij staan voor grote omwentelingen in de bedrijven"
ging opzichter Baas verder. „De paarden zullen geleidelijk
uit de mijn verdwijnen en voor machines plaats maken,
maar deze locomotief deugt niet. In het Noordveld komen
electrische locomotieven, die de stroom voor de aandrijving
door een langs het dak van de steengang gespannen koperen draad zullen ontvangen. Bovengronds zullen ook
nieuwe machines komen, heb ik vernomen. Men zal er
grote machines opstellen, die lucht in een net van buizen
zullen persen. Op iedere remhelling en bij iedere opbraak
komen door perslucht aangedreven lieren te staan. Ook de
luchtmolens worden dan door perslucht aangedreven."
„Goddank", zuchtte Sinek welgemeend.
„De hygiëne is eveneens niet vergeten. Jullie hebben
bovengronds de nieuwe bouwwerken wel gezien. Daar is
een nieuw badgebouw bij met kleerhaken, douches en cellen; het komt de volgende week klaar. Ook ondergronds
zullen strenge hygiënische maatregelen worden genomen.
Gisteren zijn honderd zinken en afsluitbare privaattonnen
in het magazijn aangekomen; we kunnen dus onze gehalveerde olievaten ook opruimen en ik geloof, dat jullie daar
geen spijt van zullen hebben. Gaan jullie nu maar naar de
schacht, de hoofdpijn zal morgen wel over zijn. De verzuimde uren krijgen jullie vanzelfsprekend betaald."
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Terwijl ze naar de schacht liepen — de stalmeester was
intussen met zijn helpers gearriveerd voor de verdere verzorging van het paard — liep Flip samen op met opzichter
Baas.
„Ja jongen, zei hij, we staan voor een nieuwe tijd in de
mijnbouw. Weet je wat je moest doen? Men geeft de laatste
tijd wel eens wetenschappelijke lezingen; het toezichthoudend personeel wordt verzocht die bij te wonen, ook
anderen zijn welkom en voor hen is het ook nuttig.
Maar onze kompels zelf komen er veel te weinig; je ziet
er vaak geen. Flip, dat is ook iets voor jou. Volgende week
Zondagavond hebben we er weer een lezing. Men zal het
hebben over Röntgenstralen. Kom dan eens."
En Flip ging.
En hij hoorde onder meer: „Ook voor de mijnwerkers is
de ontdekking van de Röntgenstralen van een bijzondere
betekenis. Op elke mijn zag men vroeger een aantal ondergronders van en naar hun werk gaan, gebogen lopend en
steunend op een stok. Deze arme mensen hadden door
steen- of koolval een kneuzing van een wervel opgelopen.
Omdat dit niet ontdekt kon worden groeide hun rug krom.
Het euvel werd vaak door de huisarts nog verergerd door
massage. Dank zij de Röntgenfoto kunnen dergelijke kneuzingen voortaan worden vastgesteld en zo behandeld, dat
de patiënten na enkele maanden volledig herstellen.
„Wij gaan een nieuwe tijd tegemoet, zei ook de professor aan het eind van zijn lezing. De medische vooruitgang zal van groot nut zijn voor hen, die in de mijn
werken."
***

's Donderdags voor Pasen 1907 kwam Flip van vreugde
stralend thuis. Met een zeer goed rapport had hij de voorbereidende cursus van de mijnschool beëindigd en men
had hem meteen gezegd, dat hij vanaf 1 October de
opzichterscursus aan de mijnschool mocht volgen.
Nu had hij na de middag weer tijd om in de bossen te
zwerven. Hij genoot van de mooie natuur maar keek ook.
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zoals iedere jonge man van zijn leeftijd, naar de meisjes.
Op zekere dag, toen hij thuis kwam, zag hij, dat moeder
visite had. Een jonge dame was op bezoek, een mooi
figuurtje, even zeventien jaar oud. Zij had lange vlechten
en zingen kon het kind! Het was een lust om het te horen.
Een keer had Flip met haar gesproken, een ogenblik maar.
Zij keek hem steeds zo eigenaardig aan met haar grote
ogen, hij wist niet wat hij ervan denken moest. Bij zichzelf
noemde hij haar de „Lorelei", zoals de mooie dame in het
sprookje heette, die op een rots aan de Rijn zat en door
haar zingen de schippers van het werk afleidde, zodat de
schepen op de rotsen liepen en vergingen.
Op een zoele avond in de maand Juli stond hij in de
schemering bij de tuinpoort. Toen kwam ze vlug op hem
toe. Smekend keek ze hem aan met betraande ogen.
„Ik ben alleen thuis met de kinderen" zei ze. „Ik ben
bang. Er is iemand ons huis binnen geslopen, ik geloof
dat hij zich onder een bed heeft verstopt."
Ridderlijk ging Flip met haar mee, het huis binnen, die
kerel zou hij kraken! Hij doorzocht alle kamers, keek onder
de bedden waarin de kinderen sliepen — niemand was er
echter te zien. Opeens viel ze hem om de hals en smeekte:
„Blijf toch bij me, wij zijn de hele avond alleen."
Flip was onthutst, maar hij herstelde zich. Hij stootte
het meisje terug en liep het huis uit. Ja, ze was werkelijk
een Lorelei!
Hij liep het bos in en zong uit volle borst het laatste
vers van het Loreleilied, zoals de jonge mannen dat in het
dorpsdialect zongen:
„Een schipper dê deed zich dat merken,„hè veurde bie nacht op den Rien.
„daar heurt hè dat vrouwmens al snurken,
„hè mochte wol bang daarvoor zien.
„Hè doezelt als had hè den kater,
„hè kon op de been nich meer stoon.
„Ploms, lag hè met de koente in't water:
„dat had dat vrouwmens gedoon!"
Maar hém had ze niets gedaan — dat vrouwmens
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Reeds van verre hoorde men in regelmatige, vlugge
volgorde, krachtige hamerslagen en gezang. Naderbij gekomen zag men voor het front van een remhelling in aanleg vier mannen in knielende houding, die bij het schijnsel
van hun benzinelamp ieder op een boorbeitel sloegen. De
boorgaten in het dak werden geleidelijk dieper. Zo'n boorgat noemde men j,opser" omdat het omhoog gedreven werd.
Om de boorgaten 1.20 meter diep te krijgen moesten Flip
en zijn kompels wel twee ufen zonder onderbreking op
hun boor slaan.
^
Maar ze deden het met een bijzondere arbeidsvreugde,
want het was een mooi werk, dat vakkennis en sterke
armen vereiste. Omlaag en rechtuit boren was gemakkelijk, want daarbij kon men de kop van de boorbeitel in het
oog houden, maar een opser boren kon nog lang niet iedereen. De hamer, boorvuistel genaamd, was aan de bovenzijde afgerond. De steel mocht er niet bovenuit steken,
want hij kon, door ergens aan te raken, gemakkelijk de
boorvuistel uit zijn baan brengen, die hij moest beschrijven om bij iedere slag nauwkeurig de beitelkop te treffen
zonder dat de houwer hem kon zien. Een misslag kwam
vrijwel altijd tegen het eigen hoofd terecht. Ieder ging
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met zijn boorvuistel om als met een voorwerp van grote
waarde. Vrolijk gezang begeleidde de boorvuistelslagen.
Flip had zoeven het lied beëindigd van de Lorelei en z'n
heemmakker had het meegezongen, terwijl de twee anderen, Italianen, de melodie meeneurieden. Nu zongen de
twee donkere zuiderlingen: „mia figlia disgracia", en Flip
en z'n heemmakker kenden deze melodie. Maar omdat
Flip enkel de eerste woorden van het lied kende en z'n
Italiaans niet verder reikte, vulde hij het aan met:
„macaroni spaghetti italia"! Als een slag van ^lip niet
midden op de boorbeitelkop terecht kwam, hoorden de
twee Italiaanse kompels dit aan de klank en riepen: „stupido"! waarop Flip prompt met 't vrij vertaalde: „schaapskop!" antwoordde, maar dan aan z'n eigen adres.
„Een prachtige boorvuistel heb je", zei opzichter Baas
tegen Flip toen hij op de boorpost kwam.
„Ja", antwoordde Flip, „de steelheb ik zelf uit pruimenhout gesneden; m'n kompels hier hebben 't ook gedaan.
Zo'n steel breekt niet plotseling."
„Flip, je interesseert je nogal voor zulke dingen", zette
Baas door. „Weet je ook, dat de boorvuistel de linkerhelft
van ons mijnwerkers-embleem voorstelt? Onze voorouders-mijnwerkers, die nog steengangen dreven zonder
springstoffen te gebruiken, sloegen ermee op een scherpe
beitel, 't ander gedeelte van ons embleem, om het gesteente los te breken. Van te voren hadden ze het front van
de steengang door een vuur verhit en door dan het hete
gesteente met water te besproeien, dit enigszins losgemaakt.
Ze moesten toen met de vuistel ook naar alle richtingen slaan, dus ook opsen. Daarom vind ik het zo jammer,
dat zelfs enkele vaktijdschriften het embleem niet juist
afbeelden. Want een ideale mijnwerker houdt van zijn
embleem en ziet daarin het voornaamste gereedschap van
zijn voorvaderen."
Bij het drijven van horizontale steengangen gebruikte
men een aan een opgestelde ijzeren zuil bevestigde boormachine, die, nu de perslucht was gekomen, door deze
kracht werd aangedreven. De machine stootte de boor
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vooruit, draaide haar even en stootte opnieuw. Ze verrichtte dus dezelfde handelingen die bij het boren met
boorvuistel en beitel werden uitgevoerd, alleen met veel
grotere kracht en snelheid.
Op zekere dag kregen de kompels de opdracht om met
een kleine boormachine, die door perslucht werd aangedreven, proef te boren. Daarmee kon men in heel korte
tijd diepe boorgaten in alle richtingen boren. „Boorhamer"
noemde de opzichter dat ding.
„Opsers boren met zangbegeleiding zal spoedig tot het
verleden behoren", dacht Flip.

Op een avond, toen Flip moe thuis kwam van zijn dagelijks werk, vond hij een herhaalde oproeping voor de militaire dienst.
Deze keer zou de beslissing brengen of hij soldaat moest
worden of niet. De loting vond plaats in de zaal van een
café. In alphabetische volgorde moesten de opgeroepenen
voor de keuringscommissie verschijnen. Een voor een werden zij door de militaire artsen op hun gezondheidstoestand
onderzocht.
Toen Flip even de gelegenheid had om de omgeving te
verkennen, schoot hij opeens in de lach. Wie stond daar
in een hoek van het lokaal, poedelnaakt, in een tobbe?:
— Drietzak, de vuile Oostpruis, die als paardenjongen het
horloge had gestolen. Een soldaat had de opdracht met
een boender Drietzak te boenen. Blijkbaar was het water
erg koud, want Drietzak bibberde als een juffershondje.
Hij was ongewassen voor de artsen verschenen en daarvoor moest hij boeten.
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Flip stapte in de kring, die men met krijt op de grond
getrokken had voor de artsen. Omdat de oogarts meende,
dat hij niet scherp genoeg kon zien als gevolg van zijn
oogziekte, werd hij ingedeeld bij de „Landstorm"; hij
hoefde dus alleen in geval van oorlog op te komen. Daar
was hij erg blij mee.
Ook moeder was blij.
„Vertel het maar gauw aan Emma en breng je meisje
Zondag mee. Ik heb allang gemerkt, dat jullie twee elkaar
veel hebt te vertellen."
Die Zondag bracht Emma door haar eerste bezoek nog
meer gezelligheid en vreugde in zijn familiekring.

IX
ly^E MIJNSCHOOL LAG OP VIJF
en twintig kilometer afstand van zijn woonplaats. Elke
dag begonnen de lessen 's morgens om zeven uur, ze eindigden om elf; tussentijds had men een kwartier vrij.
Flip moest 's middags vroeg thuis zijn om nog behoorlijk
te kunnen eten, daar hij om twee uur moest afdalen voor
een achturige middagdienst.
„Zonder moeite bereikt men echter niets", dacht hij, en
hij ging met een bijzondere trots naar school.
Toen de leerlingen de eerste samenkomst op school hadden vroeg de directeur, die met de leraar binnen kwam:
„Wie van U is lid geweest van een arbeidersorganisatie, of
is nóg lid van zo'n vereniging?"
Een ogenblik heerste er volledige stilte, men had een
naald kunnen horen vallen.
Toen stond een der scholieren op: „Ik professor!"
„Welke organisatie?" vroeg de directeur kortaf.
„Die van de christelijke mijnwerkers."
„Het spijt me. Maar mensen, die van organisatie houden,
zijn hier niet op hun plaats. — U kunt gaan."
In fiere houding verliet de jongeman met 'n korte groet
de klas.
Flip kwam die eerste middag in gedrukte stemming
thuis; hij vertelde moeder het gebeurde.
„Zo zijn de Pruisen, jongen", zei ze treurig. „Wie iets
doet wat die heren niet aan staat, trekt aan het kortste
eind. Dat heb ik meegemaakt toen mijn vader nog leefde."
„Wat is er dan met hem gebeurd?" vroeg Flip verrast.
Want moeder had hem wel veel verteld, maar zoiets van
haar vader toch nog niet.
„Toen, een en veertig jaar geleden, in het jaar 1866, de
blinde koning George van Hannover bij Langensalza de
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wapenen moest neerleggen en de Pruis zijn koninkrijk inpalmde, was mijn vader, jouw grootvader dus, het hoofd
van een verzetsbeweging tegen hun plannen. Zelf was ik
toen tien jaar oud. Grootvader was een bekend veearts,
en wij hadden thuis een goed bestaan. Hij moest vluchten.
Op zijn vermogen werd beslag gelegd. Grootmoeder ging
bij de boeren naaien en verstellen: we moesten toch leven.
Zelf ben ik zeven jaar bij een tante op de boerderij geweest en heb er alle boerenwerk moeten doen. Grootvader
kwam na elf jaar terug: hij was in Rusland geweest en had
er een nieuw bestaan voor ons willen opbouwen; maar
alles was hem daar tegengevallen, en wij waren arm. Hij
was een gebroken man en niet meer in staat een nieuwe
practijk te beginnen. Ik werd toen naaister en hielp moeder rond te komen. Mijn vader stierf twee jaar voordat jij
geboren werd. — Ja, Flip, zo is het ons gegaan. Zorg jij
maar, dat jou zo iets nooit overkomt. Houd veel van je
werk en heel veel van alle mensen."
„En heel, heel veel van moeder!" dacht Flip.
Behalve de 'lessen in mijnbouwkunde, rekenkunde, mechanica, natuurkunde en tekenen, waren er ook practische
oefeningen in het mijnmeten, de ondergrondse reddingsdienst en in het duiken. Het mijnmeten leerde men in een
kunstmatige mijn, die op het terrein van de school was
aangelegd. De reddingsoefeningen met toepassing van
zuurstofapparaten werden gehouden in voor dit doel gebouwde kamers welke met rook gevuld werden. Voor
het onderwijs in duiken had men naast de kunstmatige
mijn een zes en twintig meter diepe schacht gegraven,
die vol water stond. De scholieren gingen een voor een in
een duikerpak de ladders af en monteerden of demonteerden de op de schachtbodem staande pomp. Rug, borst en
schoenen van het pak waren met lood verzwaard en door
een slang werd verse lucht in het pak gepompt. Door een
in de duikerhelm zittend ventiel kon men de luchtinhoud
van het pak zelf regelen. Had men iets te seinen, dan
gebruikte men een noodlijn. Het afdalen viel niet mee,
maar het naar boven stijgen ging met een flinke snelheid,
als een opgeblazen ballon. In een daartoe ingerichte zaal
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stond een groot aantal modellen van stoom-, perslucht- en
electrische machines, waarvan de scholieren bouw- en
werkwijze moesten kennen. Tenslotte gaven een grote verzameling fossielen en geologische bijzonderheden de leerlingen een beeld van het ontstaan en de verhoudingen der
steenkoollagen. Bij de mijnschool behoorde een proef galerij;
ze lag op twintig kilometer afstand in het bos. Door middel
van een pijpleiding had men het mijngas van een blazer
(een door de natuur gevormde voorraadsholte, waar het
mijngas onder druk uitstroomde), die in het ondergronds
bedrijf van een der nabijliggende mijnen was aangetroffen,
hierheen geleid; reeds tien ja^ir leverde deze het mijngas
voor de kunstmatige ontploffingen, welke men door schieten of door de vlam van de benzinelamp in ontplofbare
mengsels van mijngas en lucht en in koolstof veroorzaakte.
Ook springstoffen werden hier op hun uitwerking onderzocht.
Door excursies naar verschillende mijnen werd hun kennis van de mijnbouw aangevuld. Men wees voortdurend
op de grote veranderingen in de werkwijzen die overal
werden ingevoerd. Een ingenieur liet de scholieren een
nieuwe electrische mijnlamp zien, die hij had uitgevonden.
Bij een excursie naar een machinefabriek bewonderden
ze een machine, die onder een ijzeren goot aan een boom
was bevestigd. Door de machine werd de goot in schuddende beweging gebracht, zodat de rogge, die men erin
schepte, verderop in een vat werd getransporteerd. Het
was de bedoeling dergelijke schudgoten voor het ondergronds kolentransport te gaan gebruiken.
Over het algemeen waren de leraren reserve-officieren;
alleen de oude professor Dr. Karl scheen van deze regel
af te wijken. Hij was een vrijgezel van het oude slag en
een liefhebber van 'n goeie ouwe klare, die hem een blinkende rode neus had bezorgd.
Toen een nieuw aangestelde jonge ingenieur zich in
militaire houding aan hem voorstelde als: „Volmut, mijningenieur, reserve-eerste luitenant in het eerste garderegiment te voet. Keizer Alexander van Rusland, te
Berlijn!"
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antwoordde Dr. Karl met een diepe buiging: „Karl,
Doctor, Professor, lid van de Landstorm!", draaide hem
de rug toe en slofte weg.
„Hij is dus van mijn wapen", dacht Flip, en kon zijn
glimlach niet onderdrukken.
***

Vier zware en kort op elkaar volgende slagen brachten
de gehele omgeving in beweging en donderden in de gangen na. Voorman Flip had in het vloergesteente van de
boven de pijler te drijven galerij vier gaten van twee meter
diepte geboord, met dynamiet geladen en door electrische
tijdontsteking afgeschoten.
De Sloween Frans en de Berlijner Kubinke begonnen
onmiddellijk met het opruimen van de stenen, waarmee
de ontkoolde ruimte werd opgevuld. De pijler was dertig
meter lang, de kooUaag tachtig centimeter dik en de helling bedroeg tien graden. Voor het front van de galerij
beneden de pijler boorden Joenek, de zwarte Loeks en Jan,
de Nederlander, met de knar het laatste schietgat in het
vloergesteente; de knar, een handboormachine met schroefdraad, was met een speciaal voor dit doel geplaatste stijl
vastgezet. Flip begon de schoten te laden, ook het laatste
schietgat kwam klaar, en weldra knalden weer de schoten
en kwam het gesteente los.
Daarna werd geschaft en 'n praatje gemaakt. De vijf
kompels, 'n Sloween, 'n Berlijner, 'n Pool, 'n Nederlander
en Flip, zaten daarbij op de gereedschapskisten.
„Nu zitten we hier in 'n aardig internationaal gezelschap", lachte de Nederlander.
„Aan welk land zou je de voorkeur geven?" vroeg de
Pool.
„Nederland!' riep Jan.
„Het is een vooruitstrevend land" antwoordde Flip. „Ik
heb er de beste herinneringen aan uit mijn lagere schooltijd."
„Je bent toch niet in Nederland op school geweest",
meende de Berlijner. „Ik dacht, dat jij uit dit nest kwam."
„Neen, er waren Nederlanders bij ons op school. Hier,
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onze Jan is er een van. Zij hebben mij veel van hun land
verteld.
„Zijn er ook mijnen in Nederland?" vroeg de Berlijner.
„Ja, de oudste kolenmijn van Europa is er. Die ligt onder
Kerkrade, noordelijk van Aken vlak over de Nederlandse
grens.
Er zijn nog meer mijnen in Nederland, die in het kolengebied liggen, dat aansluit bij het zogenaamde Akener
kolenbekken; in dit gebied zijn reeds enkele mijnen in
aanleg of reeds in beginnende exploitatie in de buurt van
Heerlen. — Maar kom, jongens, we moeten weer aan de
slag!"
„Die nieuwe mijnen zullen wel moderner worden
als onze mijn", voegde de Nederlander vragend er
aan toe.
„Ze zijn hier anders ook al aardig aan 't moderniseren",
zei de Slow een.
„Nou, daar praten we morgen nog wel eens over bij 't
boeteren", besloot Flip.
En ze gingen aan de slag.
De volgende dag zaten dezelfde kompels weer op de
gereedschapskisten te schaften.
„Zeg, Knokenflip, wat denk je van de nieuwe inspecteur
en de nieuwe hoofdopzichter, die op onze mijn zijn begonnen?" wierp zwarte Loeks op.
„Ja, zoals ik gehoord heb", antwoordde Flip, „willen ze
de mijn moderniseren. Daar is veel, zo niet alles, voor te
zeggen. Je weet, dat de oude directeur directeur-generaal
is geworden en onze oude hoofdopzichter is overleden. De
nieuwe directeur heeft twee nieuwe hoge heren meegebracht: de inspecteur moet bijzonder bekwaam zijn en de
hoofdopzichter ook. Een inspecteur hebben we hier vroeger niet gekend. Er zijn hier ook enkele ondergrondse
beambten weggegaan en onze opzichter Baas is nu hoofdopzichter op de mijn Bertha geworden. Onze nieuwe opzichter is, nou, ik zal het maar zeggen: een oude brompot, die zo weinig mogelijk praat."
„Hij is vandaag al drie keer door onze post gevlogen"!"
zei Frans.
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„Hij groet niet eens als ie voorbij gaat!" voegde Joenek
er mopperend aan toe.
„Een slimmerik", meende Jan, „die weinig zegt, heeft
weinig te verantwoorden."
„Maar ook minder succes", vond Flip. „Te veel zeggen
is niet goed. Maar hij leert de mensen niet kennen en zij
hem ook niet. Het bestaat toch niet, dat hij, met zo'n
humeur, de juiste man is op de juiste plaats, én de juiste
man vindt voor de juiste plaats."
„Alles goed en wel", begon Kubinke dan, „vandaag is
het de laatste dag van de maand. En nou heb ik een voornaam punt, Knokenflip; je moet ons even uitrekenen, hoeveel wij per dienst hebben verdiend; we hebben met ons
stel aardig wat werk geleverd. In 't begin van de week
stonden we op 7.41 Mark, is dat niet zo?"
„Ja, dat is zo, ouwe Berlijner grootsnuit."
Van zwarte Loeks kon Flip z'n bijnaam verdragen;
van een ander hoorde hij 'm niet graag. Flip nam zijn
notitieboekje uit de kist en rekende een ogenblik.
„Nou jongens, het is 7.82 Mark. Wij hebben elkaar gevonden! want we hebben het hoogste loon van de hele
mijn. Kom, nu weer aan het werk; voor vandaag heb ik
drie meter berekend. Frans, kom, help me!"
De kompels spogen in de hand: allee vooruit, dan geven
we 'm nog eens flink katoen op de laatste dag van de
maand
Vol vreugde en lust ging ieder naar zijn plaats en 'n
ogenblik later hoorde men niets meer dan het losbreken
van stenen met de hak, het stukslaan met de dikke hamer
en het werken met de schop. Zwarte Loeks maakte de
betimmeringen passend, die nog moesten worden geplaatst.
Jan, Kubinke en Frans werkten stevig; ook Flip was ijverig
bezig. Af en toe hoorde men de korte raadgeving van Flip,
die het werk regelde.
Een half uur voor het einde van de dienst, toen men de
laatste betimmering plaatste, kwam de opzichter.
Het gereedschap werd neergelegd, want het was van
oudsher de gewoonte even niet te werken als de opzichter
op de post kwam.
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De opzichter zei niets. Hij mat de stukken galerij, die
men hier in de maand Juni gedreven had en maakte enkele
notities.
Toen bleef hij even staan.
„Jullie staan wel hóóg met het loon", bromde hij, en
verdween.
„Par moi doesch!" bromde Frans in het Sloweens, „is
me dat een echte jachthond! komt vier keer per dienst op
de post, bromt een keer wat en loopt weg. Moet zo iemand
de mijn moderniseren?"
De volgende Donderdag was het loondag.
De vier kompels stonden voor de dienst bij de portiersloge op Flip te wachten. Hij was wat laat van de mijnschool thuisgekomen: over enkele weken was het eindexamen en de voorbereiding eiste alle inspanning.
„Wij hebben vanmorgen ons loon al gehaald", begon Jan.
„Maar we hebben allemaal één Mark per dienst te weinig ontvangen!" viel Joenek direct bij.
„Heb je misschien een rekenfout gemaakt?", vroegen
toen Kubinke en Frans tegelijk.
„Nee, dat weet ik beslist. Wacht, ik bereken het nog
even; ik heb een en ander nog wel in m'n hoofd."
Met enige spanning wachtten ze.
„Nee, we moeten 7.82 hebben! Ik haal m'n loonboekje
en dan gaan we naar de opzichter."
Maar ook Flips loonboekje vermeldde: vijf en twintig
diensten aan 6.82 mark. Dus een mark per dienst te weinig.
Wel salamanders!
Met z'n vijven gingen ze naar het loket van de kamer,
waar de opzichter zat.
„Wij hebben precies één mark per dienst te weinig ontvangen, opzichter", begon Flip, „en we zouden wel graag
willen weten, hoe dat komt."
„Jullie hebben genoeg ontvangen. Genoeg. Het gemiddeld houwersloon bedraagt slechts 5.40 mark. Jullie moeten
maar tevreden zijn", bromde de opzichter.
„Maar wij hebben ons geld verdiend, en we willen het
hebben ook", zei Flip ietwat opgewonden.
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En Kubinke schreeuwde: „Wanneer we het niet krijgen,
gaan we naar huis!"
De hoofdopzichter, die iets terzijde op de opzichterskamer
stond, werd opmerkzaam en kwam naderbij. — „Wat is
hier gaande?" vroeg hij de opzichter.
„Deze mijnscholier", en hij wees door het loket op Flip,
„is brutaal; hij beweert een mark per dienst te weinig
te hebben ontvangen, en hij wil met zijn ploeg niet naar
beneden als hij en z'n ploeg het geld niet onmiddellijk
krijgt." Flip hoorde hem dit zonder blikken of blozen
zeggen.
„Dat we een mark te weinig ontvingen, is juist. De rest
is van Uw vinding!" zei Flip, z'n hoofd half door het loket
stekende.
De hoofdopzichter gaf er geen antwoord op. Hij ging
echter met de opzichter een weinig terzijde en informeerde
naar de oorzaak van het conflict. Er werd een boek gehaald. Toen praatten ze nog even, terwijl de opzichter af
en toe tersluiks met geniepige ogen naar Flip keek. Toen
kwamen ze terug.
„Jullie krijgen het geld direct", was het besluit van de
hoofdopzichter. Maar dan wendde hij zich alleen tot Flip,
en zei op dreigende toon: „maar jou, ventje, zullen we
die brutaliteit afleren. Je zult nog lang aan deze gebeurtenis denken!" en hij draaide zich om en stapte naar zijn
kamer.
Hoogrood van woede schreef de opzichter voor ieder
een bewijs voor de kassier, en gaf het stom af. Nadat zij
het geld in ontvangst hadden genomen, gingen zij gezamenlijk naar het badlokaal om zich voor ondergronds te verkleden. Het werd trouwens hoog tijd, want het personenvervoer in de schacht was reeds in volle gang.
In het badlokaal bemerkten ze opeens, dat Kubinke
mankeerde.
Frans, die ging kijken waar hij bleef, kwam hard teruglopen en schreeuwde: „Kubinke, die „Berliner Bol", wil
vandaag de bloemetjes eens goed buiten zetten. Ik heb nu
eens 'n keer geld, zegt ie, waar mijn vrouw niks van weet,
en
hij zingt: ik ga ervandoor!"
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Zonder jas rende Flip naar buiten. Frans, zwarte Loeks
en Jan volgden hem op de voet. Bij de portiersloge haalden ze Kubinke in. Flip greep hem bij z'n nek.
„Onmiddellijk naar het badlokaal, zeg ik je", commandeerde hij, „of anders sla ik je tegen de grond!"
„Psia krew! ik maak je kapot!" schreeuwde zwarte
Loeks.
„En ik kraak je", zei Jan heel kalm en des te meer gemeend. Frans gaf Kubinke een trap onder z'n achterwerk
en beet hem toe: „lafaard! Snap je dan niet, dat je onze
Knokenflip in grote moeilijkheden brengt?"
„Wij moeten af!" riep zwarte Loeks. „Wie nu onze Knokenflip in de steek laat, is een schoft. Vooruit, naar het
badlokaal."
Kubinke zag nu wel in, dat neergeslagen te worden,
kapot gemaakt en gekraakt zéér onaangenaam zou zijn;
hij wreef over z'n achterwerk en ging mee.
Maar op de post moest hij die dag nog 'verschillende
stompen incasseren. — Twee dagen later schitterde hij nog
door afwezigheid wegens ziekte.
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X

ALS

DAT MAAR GEEN VER-

dere gevolgen heeft", opperde moeder bezorgd, toen Flip
die avond na dienst het loon op tafel had gelegd en erbij
verteld de enge streek van de opzichter, en hoe de hoofdopzichter hem had gezegd: jou zullen we die brutaliteit
afleren, en je zult nog lang hieraan denken.
„We waren volkomen in ons recht; ik heb geen letter
verdraaid, maar wel de opzichter, die zijn pinnigheid tegenover z'n chef ihoest rechtvaardigen; daarom maakte hij
van mij de zondebok.... die hij zelf is", meende Flip.
's Zaterdags was de les op school nauwelijks begonnen,
toen Flip de boodschap kreeg om tien uur bij de directeur
te komen. Flip verbleekte en de volgende drie uren duurden voor hem een eeuwigheid.
Precies om tien uur klopte hij bij de directeur aan.
„Zo zo. Kijk, jongeman, ik heb hier een brief van de
mijndirectie ontvangen", startte de mijnschooldirecteur.
„Daar staat zo het een en ander in, dat niet voor jou pleit.
Ik vrees, dat je geen eindexamen zult mogen doen; een
toekomstige mijnopzichter moet aan meer voorwaarden
voldoen dan enkel aan technische kennis. Hij moet ook
gezag hebben, gezag handhaven, én gezag eerbiedigen."
„Mijnheer de directeur", antwoordde Flip, „ik ken de
inhoud van het schrijven niet, ofschoon ik mij wel kan
voorstellen over welke gebeurtenis de inhoud gaat."
„Ja, ja", humde de directeur, en vervolgde dan: „je bent
hier een van de beste leerlingen. Maar wanneer alles is
zoals het mij wordt voorgesteld, dan moet ik toch bij mijn
woorden blijven, namelijk: dat ik vrees, dat je geen eindexamen mag doen. Doch
geef mij eens jouw lezing,
hoe alles zich heeft toe gedragen."
De directeur, een heer van ongeveer vijftig jaar en geen
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snauwer, luisterde vol aandacht naar de verhalende verklaring van Flip.
„Persoonlijk kan ik uw optreden begrijpen, en niet direct
veroordelen, ofschoon een kalme behandeling van de zaak
op een ander tijdstip beter was geweest. U is nog jong.
Wat u mij even vertelde, kan ik ook aannemen: maar
kalmte en nadenken kan nooit kwaad, denk daaraan. —
Goed, ik zal de mijndirectie mijn zienswijze mededelen.
De eindbeslissing laat ik aan haar over; ze zal in elk geval
met uw prestatie en uw vroeger gedrag rekening moeten
houden.
Een simpele handbeweging naar de d e u r . . . . en Flip
kon gaan.
Wat gingen de volgende dagen langzaam voorbij, en
wat waren zij moeilijk voor hem en tóch fijn door zoveel
medeleven en hartelijkheid. De broederlijke aanhankelijkheid en de trouwe nieuwsgierigheid van zijn kompels, aan
wie hij het na enige dagen had verteld; de grote liefde van
moeder, en van zijn zus en van zijn broers thuis; de toegenegenheid van Emma, verdreven zijn neerslachtige gedachten. Toen Flip van school kwam die Zaterdag, moest
hij voorbij haar huis. Emma zag hem en riep:
„Heb je iets, Flip?"
„Och nee", antwoordde Flip eerst, maar toen opeens vertelde hij het hele relaas en verborg zijn teleurstelling niet.
„Nou, Flip, we kennen elkaar, en we houden toch van
elkaar!" en Emma nam Flips handen. Wat kan 't mij
schelen of je opzichter wordt of niet. — Flip, we komen
er wel, en we zullen gelukkig zijn."
Er ging een week voorbij.
En toen hij op dienst kwam, hing op zijn werknummer in de portiersloge een briefje: „melden bij de directeur vóór de dienst".
„Dat betekent ontslag en verwijdering van de mijnschool", dacht Flip. Hij diende zich aan en enkele minuten
later stond hij voor de „geweldige". Tot zijn grote verbazing
zag hij bij deze aan de conferentietafel zittend, de bedrijfsinspecteur, de hoofdopzichter en twee oud-bekenden: de
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meester-opzichter en de stalmeester. Deze twee vooral
knikten hem vriendelijk toe.
„Ben jij de rebel?" vroeg directeur Rust, en zijn toon
was helemaal niet onvriendelijk.
Flip wist niets te zeggen, maar hij keek de heren vrijmoedig aan.
„Zegt u het even, hoofdopzichter", ging de directeur
verder, „doch maak het kort."
„Het geval heeft zich anders toegedragen dan het mij
door de opzichter werd voorgesteld", verklaarde deze. „Ik
heb hem vanaf heden in een andere afdeling geplaatst,
waar hij practisch niet met mensen behoeft om te gaan.
En wat betreft deze jongeman: wij hebben nimmer over
zijn prestatie noch over zijn gedrag te klagen gehad, integendeel zelfs. Ik heb, wat betreft het geval, naderhand
ook vernomen op welke doortastende wijze, laat ik maar
zeggen, hardhandige, deze mijnscholier de weerbarstige
Kubinke aan zijn verstand heeft gebracht wat zijn plicht
was, en dat de andere drie kompels deze jongeman trouw
terzijde hebben gestaan. Door dat alles heb ik de overtuiging, dat hij wel aanleg heeft een goed opzichter te
worden."
„Mijnscholier, ik heb in een conferentie met alle ondergrondse beambten boven de rang van hulpopzichter over
u en uw geval gesproken", nam de directeur daarop weer
het woord", en het is mij gebleken, dat u steeds uw best
hebt gedaan. De hier aanwezige meesteropzichter en de
stalmeester hebben mij zelfs veel goeds van u verteld, en
het voorstel gedaan u als opzichter op deze mijn te houden.
Dat pleit dus voor u. Maar toch ben ik het er niet geheel
mee eens, wat betreft het hier houden als opzichter. Ze
noemen u Knokenflip. Ik begrijp heel goed, dat u door de
moeilijke jeugd en de grote inspanning zowel op het werk
als op school, er niet dikker op bent geworden; de heren
hebben mij zo het een en ander verteld. Ik ben ervan overtuigd, dat u wel een heel goed toezichthoudend persoon
zult worden; u is nog geen drie en twintig jaar. Maar stelt
u zich eens voor, dat de arbeiders roepen: „daar komt
Knokenflip aan! Nee, dat gaat onmogelijk." De directeur
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stond van zijn stoel op en stapte enkele malen op en neer
door de kamer. — „Ik heb deze morgen naar de mijnschool
een goed bericht gezonden. Dus, je doet eindexamen, en ik
wens je van harte succes." Even bleef de directeur staan,
kwam dan enkele passen dichter op Flip toe, — „Voor
vandaag hebt u verlof met behoud van loon; u geeft het
wel verder door, hoofdopzichter. Ja, en verder
wel,
ik heb het gezegd. Ik wens u veel goeds en veel succes
in uw toekomstig opzichtersleven. U kunt zelf een mijn
kiezen, waar u dit wilt worden: ik zal u aanbevelen. Ik
hoop, dat u van dit aanbod gebruik zult maken."
Flip stond een ogenblik geheel verward. Hij kon niets
anders zeggen dan: „ik dank u allemaal, ook in naam van
moeder".
De heren wensten hem nu het beste voor de toekomst.
Zo vlug mogelijk ging Flip nu naar huis. Zijn verhaal
verwekte grote blijdschap; moeder weende van vreugde:
de zorg voor haar grote jongen was bijna te zwaar voor
haar geweest.
Ook Emma moest het weten.
Dan ging hij naar het bos. Dat trok hem nu in zijn
vreugde. Wat was hij gelukkig! Hij wilde iedereen
nu gelukkig zien. Ook Kubinke. Die woonde aan de rand
van de kolonie. Flip kwam er langs op weg naar het
bos. Door het openstaande raam kon Flip reeds op enige
afstand in Kubinke's woonkamer kijken; hij zat daar in
een rieten stoel en speelde met een meisje van ongeveer
vijf jaar en een jongen van drie. Zijn vrouw bakte aardappelpannekoeken.
„Hé, Kubinke!" riep Flip. „We missen je op de post.
Wanneer kom je terug?"
Aarzelend en verlegen kwam Kubinke overeind en greep
de hem toegestoken hand. — „Maandag", antwoordde hij
dan.
„Kom langs mij, dan gaan we samen!" noodde Flip.
„Graag graag", en Flip zag de bewogenheid van Kubinke.^ Hij wisselde nog enkele vriendelijke woorden met
de vrouw, gaf de kinderen een hand en nam dan afscheid.
En nu naar het bos. — Onder een grote beuk wierp Flip
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zich op de grond
want een man mag slechts wenen, al
is het van blijdschap, wanneer niemand hem ziet.
***

Een bijzonder goede geest heerste in de middagdienst
op Flips koolpost. De vijf kompels waren weer één van
hart en één van ziel; Kubinke, die weer verschenen was
en werkte als een paard om alles in te halen als het ware,
werd alles vergeven. Flip meende, dat de mijnlampen meer
licht gaven dan op andere dagen.
Tijdens de schafttijd vroeg Jan aan Kubinke: „wat zei
je vrouw ervan, dat Knokenflip je zo vlug had genezen?
Heb je haar verteld op welke manier je ziek bent geworden?"
„Dat heb ik eerlijk gedaan, en wat ze gezegd heeft,
nou, dat kunnen jullie wel denken: ze is er ene van deze
streek en ik heb verschillende nieuwe voornamen gekregen: domme ezel, slechte monarch, onkruid, en weet ik
meer. I k . . . . wel ik ben blij", en Kubinke wierp een blik
op Frans, „dat ze geen Sloweense is."
„Dan had je een trap gekregen", zei zwarte Loeks en
allen lachten.
„Kom, praten we er niet meer over", stelde Flip voor
en hij maakte een beweging met de hand, alsof hij de herinnering aan deze gebeurtenis wilde verjagen. „Wij zijn
met een goed kompelstel. Jammer, dat we niet lang bij
elkaar kunnen blijven."
„Nou, deze post duurt anders nog wel een tijdje eer we
ermee klaar zijn", meenden de anderen.
„Ja, dat weet ik; wel, ik moet het dan toch zeggen",
en Flip keek even afwezig.
„Ja, ik zal van hier vertrekken, naar een andere mijn.
Het eindexamen voor de school zal ik nu gauw doen,
maar op een andere mijn zal ik opzichter worden. — Nee,
nee", vervolgde Flip, toen de anderen hem in de rede
wilden vallen, klaarblijkelijk met vragen of dit het gevolg
was van de laatste gebeurtenis, „het is heel normaal gegaan."
Daar zaten ze even verslagen.
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„Allee jongens! Eens valt onze ploeg toch uit elkaar.
We hebben het goed kunnen vinden, we hebben ook flink
gewerkt en goed verdiend. Daarom niet getreurd."
„Het is dus voor jouw bestwil", informeerde Jan.
„Ja. Zo is het."
„Nou dan, dan is het toch goed."
„Wat iemand nodig heeft, moet hij hebben", filosofeerde
Flip lachend. „Bij alle teleurstellingen moet een man vrolijk blijven; dat is goed voor hemzelf en allen, die met hem
in aanraking komen. En, is het niet? alles komt tenslotte
toch goed terecht! Wel jongens, ik stel voor, dat wij op de
laatste werkdag vóór mijn vertrek, na de dienst op een
vrolijke wijze afscheid van elkaar nemen, in de herberg
tegenover de mijn."
In een opgeruimde stemming hervatte men het werk. En
het klopte zo goed, dat de nieuwe opzichter, die vriendelijk groetend plotselfhg midden tussen hen stond, vol verbazing riep: „Kerels, zo'n prestatie als deze in dit Indianenkamp van Knokenflip en Zwarte Loeks heb ik, geloof ik,
nog nooit gezien!"
„Onze Knokenflip verlaat ons, en dan moet zwarte Loeks
onze voorman worden", stelde Kubinke voor.
„Jongens, dat beloof ik jullie. Glück auf!"
De volgende dag verzond Flip zijn sollicitatie aan de
directie van de mijn Bertha.
Een week later ontving hij bericht, dat hij als hulpopzichter was aangenomen en ter kennismaking bij inspecteur Humaan moest verschijnen. Directeur Rust had hem
aanbevolen.
Op de Bertha ontmoette hij hoofdopzichter Baas, die
hem aan inspecteur Humaan voorstelde.
„Maar nu kun je niet meer bij je moeder blijven wonen",
vond Baas, „een opzichter dient nu eenmaal vlak bij de
mijn te zijn. Ik heb dit al bekeken. Onze ladingmeester wil
je graag een kamer afstaan en zijn vrouw zal voor je
lichamelijk welzijn zorgen, 's Zondags kun je thuis zijn."
Flip maakte daarop nog even kennis met de ladingmeester en zijn familie: het waren goede mensen.
Ja, liefst was hij toch bij moeder gebleven.
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Op 31 Juli 1909 ontving hij zijn diploma als mijnopzichter. Een aantekening gaf hem het recht de hoofdopzichterscursus zonder toelatingsexamen te volgen.
Daags erna zou hij zijn intrede doen op de mijn Bertha.
Vol idealen zag hij de toekomst tegemoet.
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XI

A MET GOD, MIJN JONGEN,
veel geluk en zegen wens ik je toe in ]e nieuwe werkkring
op de mijn Bertha."
Moeder bleef aan de voordeur staan en keek haar grote
jongen na, die haar blij toe wuif de, tot hij enkele honderden
meters verder aan haar oog onttrokken werd door het bos.
Anderhalf uur duurde de mars door de heerlijke frisse
morgenlucht. Flip kende in het bos ieder voetpaadje, want
vanaf zijn prilste jeugd had hij door deze bossen gezworven. Daar waar de haven van de mijn Maria aan het bos
grensde, sprong hij over een greppel en klom tegen de
berm op tot op het jaagpad, dat langs het kanaal naar de
haven van de mijn Bertha leidde.
Hoofdopzichter Baas was reeds op de opzichterskamer.
Hij stelde de nieuwe hulpopzichter aan zijn collega's en
superieuren voor. Afdelingsopzichter Tieman kreeg de opdracht hem ondergronds wegwijs te maken. Deze, een
stevige vijftiger, nam Flip onder zijn vaderlijke hoede en
een half uur later stapten ze met de andere collega's naar
de schacht, om aan hun dagelijkse tocht in het donker te
beginnen.
„Hier gaat het toch veel moderner toe dan op de Maria",
dacht hij, toen ze beneden van de kooi stapten. De ondergrondse laadplaats aan de schacht was ruim en electrisch
verlicht. De nieuw uitgevonden beweegbare laadvloer vergemakkelijkte het op- en afrijden der mijnwagens van de
kooi. Electrische locomotieven, die door een onder het
dak gespannen koperen kabel de krachtstroom ontvingen,
trokken lange treinen. Vanuit een telefooncel, die met alle
afdelingen verbonden was, regelde men de treinenloop.
Flip moest even glimlachen, toen hij de telefonist bezig
zag. Hij dacht aan de tijd, toen de oude Nork ziek was en
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hij als jonge wisselbolts het vervoer regelde. Even dacht
hij: „Fijn dat je de meeste onaangename dingen zo gauw
vergeet en dat de aangename herinnering je zo goed doet."
Alle arbeiders werden door de treinen naar hun werkpunt gebracht. Stel je voor, dat zij dat vroeger als paardenjongen hadden moeten doen. Tieman nam plaats in een
mijnwagen en wenkte Flip ook plaats te nemen. Nauwelijks was hij ingestapt, of daar begon de rit naar de op
ongeveer vier kilometer afstand gelegen kolenafdeling.
„Kun jij je naam wel schrijven?" vroeg Tieman.
Verwonderd keek Flip hem aan. Toen stak Tieman
hem zijn notitieboekje toe waarop een stukje papier lag,
en zei:
„Zet daar maar je naam onder, dan weten meteen alle
collega's, dat je zeer goed kunt schrijven."
Nu snapte Flip de grap en zette zijn handtekening.
„De casinobaas geeft je de bon wel terug, daar kun je
op rekenen", lachte Tieman.
De rit duurde een kwartier, toen stopte de trein vlak
bij een opbraak.
„We zijn er", zei Tieman en sprong uit de wagen.
De opbraak was voor personenvervoer ingericht en van
een persluchtlier voorzien. Na de arbeiders gingen de twee
opzichters met de kooi omhoog naar de honderd meter
hoger gelegen kolenbedrijven in de laag „President". Daarboven, bij het gereedschapsmagazijntje, bevond zich de
paardenstal. Tien kleine ponny's stonden voor de kribben,
zeven soortgenoten waren reeds aan het werk.
De koollaag vormde hier een vlak zadel (heuvel). Daarin
had men naar alle richtingen galerijen gedreven. De ertussen liggende stroken kool werden vanuit de verste punten
naar voren toe ontgonnen. De ponny's brachten de volle
wagens naar een twee honderd meter lange kabelbaan,
die over een spoor de volle wagens af- en over het tweede
de lege wagens aanvoerde. De ontkoolde ruimten liet men
instorten.
„Morgen moet je het toezicht in de middagdienst nemen",
zei Tieman, toen ze weer in de personentrein zaten en
naar de schacht reden.
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„Dat is goed, meneer", antwoordde Flip.
Toen tikte Tieman hem vriendelijk op de schouder, en
zei: „ik heet Richard. Wij opzichters noemen hier elkander
allemaal bij de voornaam. Ik hoorde jouw naam Flip van
de hoofdopzichter. Dus, Flip, morgen de middagdienst!"
In het badlokaal waren de badkuipen reeds gevuld en
de badknecht zorgde voor alle benodigdheden. Toen de zes
afdelingsopzichters en Flip in het warme water lagen, kwam
de badknecht met de traditionele oude klare, die de directie
iedere dag voor de opzichters ter beschikking stelde.
„Ha, dat is het beste middel ter bestrijding van stoflongen
(silicose)", zuchtte Richard opgelucht, nadat hij als oudste
de eerste teug uit de fles had genomen. Flip, als nieuweling,
mocht de tweede teug nemen. De fles ging verder. Nauwelijks was ze leeg, of daar kwam de badknecht al met een
tweede èn een groot blad, waarop potten bier van 'n halve
liter stonden en een kistje sigaren.
„Proost, Flip!" riepen allen, en zij prezen zijn goede
handtekening!
Afdelingsopzichter Tieman was vol lof over Flip; hij
deed dan ook zijn werk met ijver en toewijding. Hij
had in de middagdienst honderd vier en vijftig man onder
zijn toezicht, van wie meer dan de helft Polen, die goedmoedig waren en hard werkten. Bij geschillen behoefde
Tieman nimmer bemiddelend op te treden, dat speelde
Flip zelf wel klaar.
Het mijngas bezorgde hem echter elke dag veel hoofdbrekens. De Bertha stond ervoor bekend. Uitstromingen
of blazers waren bijna wekelijks te constateren. Op de
opzichterskamer hing een grote barometer ter waarschuwing. Viel de luchtdruk plotseling, dan stroomde het mijngas uit de uitgestrekte ingestorte ruimten in de pijlers,
waar de houwers aan het werk viraren. Dan moesten allen
direct het werkfront verlaten om in andere afdelingen aan
het werk te worden gezet. Het gebeurde vaker, dat zich
binnen een half uur in alle bedrijven van Flip's afdeling
een ontplofbaar mengsel van mijngas en lucht had gevormd.
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Op zekere dag kwam Flip bij het front van de eerste
pijler, waar de luchtstroom nog tamelijk sterk was. De
zandsteenbank in de ontkoolde ruimte was gescheurd en
doorgebogen. Aan de scheuren hingen waterdruppels, het
zekere teken dat het niet lang zou duren, of het dak zou
geheel doorbreken en instorten.
Houwer Borowczak en een tweede houwer hakten met
zo'n werklust in de kool, dat Flip er met pleizier naar
keek. Opeens schrok hij hevig. De benzinelamp van
Borowczak hing voor het koolfront aan een houten stut
vlak onder het dak. In de gaaskap brandde het ontplofbaar
mengsel, ze begon reeds te gloeien. Elk ogenblik kon een
alles vernietigende mijngasontploffing losbarsten. Kalmte
en tegenwoordigheid van geest waren geboden.

Langzaam verwijderde Flip de lamp van de gevaarlijke
plaats, terwijl de houwers, zonder iets ervan te merken,
bleven hakken en de hulphouwers de gevallen kolen in de
mijnwagen schepten. Flip bracht de gevaarlijke lamp voorzichtig tot op de vloer en in de verse luchtstroom, waar hij
ze doofde.
Toen nam hij Borowczak flink onderhanden wegens zijn
onachtzaamheid.
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Ze keken naar de plaats, waar de lamp zo even nog had
gehangen. Uit een scheur in het dak had een zwakke blazer
regelrecht in de gaaskap van de lamp geblazen. — Ze
schrokken, de kompels.
Flip dacht aan de woorden van Baas, destijds bij de opbraak op de Maria: „mijnwerkersgeluk, jongen, je kunt
God danken!"
Mijnwerkersgeluk.
Inderdaad, spreek er met elke kompel over! —
Enkele weken later stond hoofdopzichter Baas op Flip
te wachten.
„Ik heb een werkje voor je, waarbij het zaak is op te
passen dat je niet flauw valt; je begint er vandaag mee.
Ik heb jou ervoor uitgekozen, omdat ik jou al langer ken
dan de andere beambten hier, èn omdat ik van onze tijd
op de Maria weet, dat je goed oplet en zult opletten. Je
kent de mijn hier al, en je bent ook al in de laag .Geitling'
geweest. In het gedeelte van deze laag, dat een jaar geleden
is ontgonnen, is een koolstreep aan het broeien geraakt.
De helling is daar zestig graden. Met water kunnen wij
er niet aan komen, omdat een steenbankje erboven zit en
het water wegens de sterke helling daaroverheen loopt.
Dit begin van de brand moet worden geblust, dat begrijp
je. Wij zullen de waterbuizen en spoorrails in de op de
luchtverdieping liggende grondgalerij uitbouwen en daarna een afsluitdam zetten. Perslucht hebben we in dit mijnveld niet en een zuurstofapparaat hebben we evenmin.
Lenen op een andere mijn wil ik er ook geen om het Staatstoezicht niet wakker te maken. Je krijgt twee man mee,
Hofberg, een oude ervaren houwer, en Kaminski, een
degelijke hulphouwer. — En nu aan het werk, én goed
opgepast!" Dat was de opdracht van hoofdopzichter Baas.
Een uur later was Flip met zijn twee helpers aan het
werk. De benzinelampen brandden slecht en het was warm,
wel 30° Celsius.
Vlug verwijderden ze de bouten uit de flensverbindingen
van de buizen en brachten deze drie honderd meter verder
in de steengang, waar een verse luchtstroom waaide en
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de lampen wel goed brandden. Maar opeens brandden de
lampen heel slecht. Flip had al 'n poosje lichte hoofdpijn,
en nu voelde hij zich moe worden. Hij stuurde Kaminski
naar de steengang, om daar in de verse lucht de buizen
goed op te stapelen. Ongeveer vijf minuten later dacht
hij: „daar klopt iets niet!" Hij keek naar Hofberg, en het
was net of diens bewegingen veel langzamer werden.
„Hofberg", zei hij, „we zullen in de verse luchtstroom
gaan."
Hofberg
hij knikte en keek met een starende blik
voor zich viit.
„Vooruit!" schreeuwde Flip toen. „Lopen, en vlug! Zo
hard je kunt!"
Flip zette het op een lopen, wierp de luchtdeur, die tien
meter vanaf de steengang in de galerij stond, open en
stond in een paar sprongen bij Kaminski, die tegen de
wand zat en over hoofdpijn klaagde. Flip keek om, hij zag
noch hoorde iets van Hofberg; waar bleef die kerel?
Achter de luchtdeur lag Hofberg brakend, hij kon niet
meer verder. Samen brachten ze hun kompel in de verse
luchtstroom. Een poosje later kwam hij weer bij. Met z'n
drieën gingen ze toen naar de schacht.
Wat was de oorzaak?
Gebrek aan zuurstof!
De meesteropzichter van de luchtverversing nam een
luchtmonster en zond het naar de scheikundige van de
cokesfabriek. Deze stelde vast dat de lucht, waarin het
drietal had gewerkt, slechts 17.5% zuurstof bevatte en
bovendien nog een heel klein percentage koolmonozyde.
De directeur van de Bertha was een strenge, maar toch
goede baas. Hij was buitengewoon fors en sterk, en eiste
voor zijn persoon eerbied en militaire discipline. Hij hield
ervan, dat alle beambten gezellig met elkaar verkeerden
en liet daarom een prachtig casino bouwen en inrichten.
Vooral de ondergrondse beambten droeg hij een zeer warm
hart toe. Hij noemde hen: de melkgevende koeien. Elke
ondergrondse beambte mocht iedere dag, als hij van de
mijn kwam, gratis in het casino een kleine oude klare
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nemen. Het sprak vanzelf, dat verschillende opzichters
geregeld poolshoogte gingen nemen op de opzichterskamer en zodoende vaak ,van de mijn kwamen'; neemt u
dat maar kwalijk als men graag 'n goeie borrel lust!
Dikwijls verscheen de directeur op de beambten-zangvereniging en op de kegelclub. Als dan alle aanwezigen
direct in militaire houding sprongen en riepen: „Glückauf,
Heer directeur!" knikte hij genadig, glimlachte en wenkte
de casinobaas: „een anker bier en 'n kistje sigaren voor
mijn jongens!"
Volgens hem kon het ondergronds bedrijf alleen in orde
zijn, als de kolenproductie elke dag ongeveer even hoog
was. Een wens van de heer directeur was steeds een bevel
voor alle beambten. — Achter het bord, waarop het aantal
wagens van: elke afdeling werd opgetekend, stond een grote
kist. Alle opzichters gaven de ladingmeester Kortman elke
morgen op, hoeveel wagens hij die dag voor hun afdeling
moest opschrijven. De nummers van de wagens boven het
opgegeven aantal werden in de kist gedeponeerd; de volgende dag schreef Kortman dit overschot op het bord,
zodat er om negen uur, wanneer de directeur op de mijn
verscheen, reeds een behoorlijke opvoer stond
genoteerd. Zeer tevreden verdween hij dan in zijn kamer.
Toen Flip op een ,kwade' dag wegens stagnatie in de
opbraak vier honderd wagens kolen te weinig had, redde
Kortman hem door hem honderd wagens, die hij ondanks
zijn ruim overschot nog te kort kwam, te ,lenen'. In de
loop van de maand kon Flip die honderd wagens wel ,afbetalen'.
Ja, de verstandhouding onder de collega's op de mijn
Bertha was zeer goed!
De jonge hulpopzichter wist in het casino aardige grappen te vertellen, zodat allen lachten van de pret.
„Stuurt u de jonge man morgenvroeg om tien uur eens
naar mij toe", zei de directeur op een avond tegen hoofdopzichter Baas.
Voordat de hoofdopzichter Flip naar de directeur stuurde, gaf hij hem een goede raad: „een grote baas moet je
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steeds voorzichtig naderen en alleen naar hem toegaan,
als hij je roept. Velen hebben zich aan het vuur van een
grote heer verwarmd, maar ook velen hebben zich er lelijk
aan gebrand."
Flip wist nu, hoe hij het moest aanleggen.
Vijf minuten voor tien stond hij voor de deur van de
directeurskamer. Toen de grote hangklok binnen de eerste
van de tien slagen liet horen, klopte hij aan.
„Binnen!" werd er geroepen.
Vlug stapte Flip binnen, sloot de deur, terwijl hij in
militaire houding groette: „Glückauf, heer directeur!"
De geweldige knikte vriendelijk, en antwoordde: „Glückauf, mijn zoon, ga zitten."
Flip ging tegenover hem aan het schrijfbureau zitten.
„U is een flinke kerel, en ik hoop, dat u veel succes bij
uw werk zult hebben. U is pas drie en twintig, en daarom
misschien vatbaar voor influisteringen van oproerkraaiers.
We hebben bijvoorbeeld opzichter Werner, die de sociaaldemocratische opzichtersorganisatie mede heeft opgericht.
Wil u mij beloven, dat u zich van zulke elementen verwijderd zult houden, en dat u nooit tot zijn organisatie
zult toetreden?"
„Dat kan ik beloven, heer directeur", was het antwoord
van Flip.
Toen gaf de directeur hem vriendelijk de hand, en Flip
kon gaan; hij vergat niet in militaire houding te groeten.
En inspecteur Humaan zowel als hoofdopzichter Baas
waren van mening, dat de ,grote Baas' deze keer volkomen
gelijk had.
***
Flip was nu geen arme jongen meer, die in een confectiepakje van Samuel Salm rondliep.
Hij was een jongeheer, die maatkleding droeg.
Menig meisje lachte hem vriendelijk toe; immers hij verkeerde nog niet openlijk met Emma. Studeren en bouwen
aan een toekomst had bij Flip nog steeds de eerste plaats
ingenomen.
Maar daar had je Liesbet, school- en jeugdvriendin van
Flip; zij was weer vriendelijk tegen hem geworden. Vaker
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zocht Liesbet nu Flips moeder op, alleen maar, zoals ze
beweerde, om met haar over Flip te praten. Toen Flip
sleper, hulphouwer en houwer was, had Liesbet hem nauwelijks gegroet, ofschoon Flip altijd vriendelijk tegenover
haar was gebleven. Klaarblijkelijk wilde ze geen gewone
mijnwerker! Nu Flip het mijnschool-diploma had, ja
nu kon Flip een partij zijn. In zijn binnenste had Flip lange
tijd, zelfs reeds op school, Liesbet als „zijn ideaal" gezien.
Opgroeiende, was zij veel gaan dansen, vooral met Frits,
de schoolvriend van Flip, die het gymnasium had doorlopen en nu bureaubeambte was geworden. Frits was dan
ook tot over de oren verliefd op het mooie kind. Flip had
echter stil voor zich vaak Liesbet met Emma vergeleken,
vooral de laatste jaren.
In de avondschemering van een mooie zomerdag stond
Liesbet op een voetpaadje langs het bos opeens voor Flip.
Ze groette vriendelijk, na even verrast gedaan te hebben;
ze vroeg hem of hij haar naar huis wilde brengen. Daar
had Flip natuurlijk niets op tegen en onder een alledaags
gesprek zetten beiden de wandeling voort. Bij een kruispunt dook echter Frits op, en liep met hen mee. Liesbet had
enkel oog en oor voor Flip, terwijl deze zag hoe ongelukkig
Frits zich gevoelde. Aan de tuinpoort van Liesbets woning
namen beiden van haar afscheid.
„Zeg, Flip", zei ze op minnige toon, „kom je mij morgenavond halen voor een wandeling? Ik heb je veel te vertellen; ik ga binnenkort weg, want ik ga werken bij een
fotograaf in de stad."
Flip beloofde te komen. De jongemannen kregen nog een
handje, dan verdween ze in huis. Beiden zeiden geen woord
toen ze doorliepen.
Maar opeens hield Frits het niet langer uit: „Flip", vroeg
hij, „heb jij ernstige en eerlijke plannen met Liesbet?"
„Hoe bedoel je dat?" was de wedervraag verrast.
„Ik bedoel, of je van Liesbet houdt."
„Hetzelfde kan ik aan jou vragen."
„Ik wil met haar trouwen."
„Wel! Dan moet je haar van mij kopen, Fritsje!"
Frits zette grote ogen op, en was sprakeloos.
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„Ja, je moet ervoor betalen."
„Hoeveel?"
„Nou, omdat jij het bent: twintig mark!"
De schemering was in avonddonkerte overgegaan. De
maan wierp zijn zilveren glans over koper en verkoper.
Met een diepe zucht trok Frits de beurs uit z'n zak, nam
een blinkend goudstuk en bood het Flip aan.
Deze danste van vrolijkheid.
„Neen jongen, koop voor Liesbeth een mooi cadeau voor
dat geld en ga er morgen naar toe als mijn plaatsvervanger. Zeg haar, dat ik mij ga verloven met Emma, die van
de kolenhouwer Flip ook in zijn moeilijkste tijd heeft gehouden. Ik wens jullie beiden veel geluk."
Emma en Flip waren voortaan geregeld samen.
Frits en Liesbet zijn een half jaar later getrouwd.

)
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XII

O

P DE 26-STE MEI 1911 TRAD
Flip in het huwelijk met Emma. Inspecteur Humaan had
voor het jonge paar een huisje gereserveerd, mooi aan de
boskant gelegen. Voor de twee jonge gelukkige mensen
leek het een paradijs.
„Ik zou geheel m'n leven wel hier willen blijven", oordeelde Emma.
Flip dacht een ogenblik na, en antwoordde dan: „de
volgende zomer hebben we al voldoende geld om een stuk
grond te kopen. De oude Hartwig, die in 't oude en mooiste
gedeelte van het mijndorp woont, is genegen mij een stuk
grond, vlak aan het bos gelegen, te verkopen tegen een
prijs die heel schappelijk is. Wat zeg je ervan, als we daar
dan een huisje bouwen geheel in het groen verscholen?"
Zo betrokken ze hun woning.
Met het werk ging het zeer voorspoedig.
Toen Flip op 'n dag in de mijn een houwer, die enkele
malen willekeurig had verzuimd, op 'n vaderlijke wijze
vermaande dit toch na te laten terwille van zijn vrouw en
kinderen, die het loon zeker goed konden gebruiken, stond
plotseling inspecteur Humaan achter hem. Hij tikte hem.
op de schouder, en zei: „Flip, kom eens mee op de gereedschapskist zitten, en laat mij even de mijnkaart van de
afdeling zien." — Het was namelijk de wens van de
inspecteur dat de afdelingsopzichters steeds een situatieplan van de afdeling bij zich droegen, die ze zelf moesten
bijtekenen. Flip verving enige tijd de afdelingsopzichter,
die ziek was.
Humaan bekeek het plan opmerkzaam en zei dan: „de
volgende maand word je vijf en twintig jaar. Ik heb je
reeds vroeger tot afdelingsopzichter willen bevorderen.
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maar de directie keurde mijn voorstel niet goed, omdat
je nog geen vijf en twintig was. Maar dat kan nu geen
bezwaar meer zijn. Je kent schacht III van onze mijnontginning; wel, ik heb daar een flinke afdelingsopzichter
nodig en koos jou daarvoor uit. Dat betekent vanzelfsprekend een promotie, en je zult er zeker blij mee zijn,
niet?"
Flip keek een ogenblik stil voor zich. Daar ging dus
het huisje en het voornemen op dezelfde plaats te blijven,
wat Emma zo graag wilde. Maar de taak riep hem. En
Flip antwoordde: „ik neem het aan, inspecteur; ik dank u,
en zal mijn best doen".
„Daarvan ben ik overtuigd", antwoordde de inspecteur.
Het verhuizen ging vlot. Flip aanvaardde zijn dienst als
afdelingsopzichter op schacht III van de Bertha. In het
casino, dat hier boven de opzichterskamer was gelegen,
maakte hij kennis met zijn meerderen en met zijn nieuwe
collega's. Toen ze samen het casino verlieten, zag Flip
dat boven de trap in de muur een kernachtige levensregel
gebeiteld was, die hierop neerkwam, dat een mens, wilde
hij oud worden, goed moest eten, flink moest drinken,
vooral langzaam diende te lopen en ervoor moest zorgen,
dat de spijsvertering behoorlijk functionneerde; het hart
diende echter èn de vrouw èn de mijn lief te hebben.
Flip's afdeling was groot; ze omvatte een vlakke kom,
een dal dus, in de laag Zonneschijn èn een steile vleugel
in de laag Dikkebank. Twee honderd tachtig mensen werkten er. In Zonneschijn regende het steeds. De laag was
één meter twintig dik, en helde van vijf tot tien graden.
Het diepste gedeelte van de kom was vanuit de steengang
ontsloten door een dertig meter hoge opbraak. Uit twee
verzamelbassins liep het water in afvoerbuizen de opbraak
af. Een flinke waterstraal bruiste met veel lawaai in de
watergoot van de steengang. Vanuit de opbraak liepen
twee remhellingen in verschillende richtingen; opbraak en
remhelliiJgen waren voorzien van persluchtlieren, want
met stenen gevulde wagens moesten omhoog worden getrokken. De ontginning van de kool was begonnen bij de
remhellingen in stroken van vijftien meter lengte; boven
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en onder iedere strook had men een van houten betimmeringen voorziene galerij in de steenvuUing open gelaten.
De bovenste galerij in de eerste remhelling was bijna honderd meter lang, de onderste nauwelijks tien; het hele
koolfront van alle stroken samen volgde namelijk nauwkeurig het verloop van de splijtvlakken in de kool. Na een
rustdag, bijvoorbeeld op Maandagmorgen, vond men soms
een omgeslagen koolbank van ongeveer honderd en vijftig
meter lengte, die stukgeslagen en in de wagens geschept
moest worden. In Zonneschijn had men veel last van mijngas. De laag Dikkebank was een meter vijftig dik en helde
tot zestig graden. Om deze laag te ontsluiten, had men in
het vloergesteente een honderd meter hoge opbraak gemaakt. Vanuit deze waren op 'n onderlinge afstand van
twintig meter vijf tussensteengangen naar de laag gedreven. Vanuit deze, tussen de verdiepingen in liggende
steengangen, ontgon men de kool naar twee richtingen
Oost en West. De ontkoolde ruimten, behalve de galerijen,
werden met stenen opgevuld. In Dikkebank was het warm,
doorgaans 28° Celsius. De kool had neiging tot broeien.
Daarom mocht er geen schop kolen los liggen en moest de
kool wand goed zijn afgeschoord en bekleed wanneer de
mensen hun werkpunt verlieten. Het ondergronds bedrijf
op deze schacht was in districten verdeeld; aan het hoofd
van elk district, dat uit enkele afdelingen bestond, stond
een meesteropzichter.
Reeds in de eerste week lag Flip overhoop met Stormer,
zijn meester opzichter, die een lierjongen van zeventien
jaar wegens een kleine onoplettendheid een klinkende
draai om de oren gaf.
„In mijn afdeling wordt niet geslagen", viel Flip driftig uit.
Stormer zei niet veel op de uitval van Flip, doch na de
dienst bestelde hij hem voor een extra dienst op de eerstkomende Zondag. Zeker, dat moest vaker gebeuren; maar
omdat Flip sterk vermoedde, dat Stormer dit uit wraak
deed, diende hij zijn bezwaar in bij hoofdopzichter Hegemann. Deze oude, grijze heer lachte luidkeels, informeerde
bij Stormer en nam dan zijn besluit: „de nieuwe opzichter
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heeft gelijk, Stormer moet zelf maar voor die Zondagsdienst zorgen. De afdeling van Flip behoort voortaan bij
het district van meesteropzichter Diepenbrock".
Flip kende hem al van Schacht I, daar was Diepenbrock
afdelingsopzichter geweest; hij was een half jaar geleden
met promotie overgeplaatst naar Schacht III. Men noemde hem: „ik-ik", omdat hij bij het verdedigen van zijn
inzichten elke zin met „ik, ik" begon. In een mededeelzame
bui vertelde hij Flip een en ander over de eigenschappen
van enkele superieuren en collega's. „Hier heerst niet de
goede geest als op Schacht I", legde Diepenbrock uit.
„Hegemann heeft er z'n plezier in bestaande ruzies aan
te wakkeren, om ze dan uit te buiten. Listig praat hij met
de een of ander en omgekeerd, en zo komt hij veel te
weten. Wat betreft jou met Stormer nu: deze keer gaf
hij jou gelijk, omdat hij die verwaande Stormer niet kan
zien. Ik, ik heb hem door. Inspecteur Humaan komt slechts
één keer per maand hier en het is vermakelijk hoe Hegemann hem dan om de tuin leidt. Bijna alle superieuren
berijden stokpaardjes en hebben karaktereigenschappen,
waarmee de intelligente ondergeschikte rekening houdt.
Ik, ik heb de overtuiging, dat de meeste arbeiders ook zo
doen met ónze zwakheden. Ook onze goede Humaan heeft
zijn stokpaardjes. Hij heeft graag, dat tussen de sporen in
de galerijen as wordt gestrooid om de vloer droog te houden. Komt nu de inspecteur op de losvloer, dan staan voor
de schacht enkele wagens as gereed, waarop natuurlijk
te lezen staat, dat ze juist voor de afdeling bestemd zijn,
die Humaan wil inspecteren. In de afdeling staat dan bij
de privaatton, waarlangs de weg van Humaan loopt, een
man met een fles saprool, 'n desinfectiemiddel. Is de inspecteur in aantocht, dan opent de man de privaatton en laat
daarin de fles leeglopen. De inspecteur lacht dan tevreden
en knikt de man vriendelijk toe, want de hygiëne is ook
een van zijn stokpaardjes. Hij weet natuurlijk niet, dat
Hegemann dat zo heeft besteld, en dat de wagens as niet
naar beneden worden gelaten, maar worden opgeborgen
voor de volgende inspectie. Ja ja, ik, ik heb ze door."
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„Mijn plan is het werk goed te doen en vooruit te komen
door mijn goed werk", merkte Flip op.
„Ik, ik wil dat ook, maar daarbij mag je gerust met de
karaktereigenschappen van de meerderen rekening houden, als je tenminste succes wilt hebben. De opzichters
Warner, Wasser en Watter, de drie W's zoals ze worden
genoemd, zijn slimmer dan jij; die zitten 's avonds bij de
ouwe in het casino. Ze laten hem zelfs 's Zondags niet los.
Ze zitten de Zondagmorgen in de kerk in zijn buurt, want
de ouwe loopt met 't collectezakje; en ze zingen, zingen
zo hard, dat de oude het maar goed zal horen, want die
vindt het een zeer belangrijke aangelegenheid vrome beambten te hebben. Daarna vergezellen ze hem naar het
casino, ze lusten een goede borrel, wie lust die niet?
maar zij lusten 'm, omdat de oude hem graag lust. Ik, ik
wed Flip, dat die vast en zeker veel eerder bevorderd zullen
worden dan jij. Ik, ik houd niet van dat gedoe, en van die
zatlapperij. Ik, ik heb ze allemaal door, hoor!"
Lachend verwijderde Diepenbrock zich, hij moest nog
naar een andere afdeling.
„Ik, ik heb een houwer van de Koninklijke Mijnen aangenomen", kwam Diepenbrock op zekere morgen. „Hij
heet Schangel, zet hem maar aan 't werk in Zonneschijn."
Het bleek dat deze houwer zijn vak goed verstond, want
zijn werk was tot ieders tevredenheid. Toen hij zijn eerste
loon gehaald had, stond hij bij het gereedschapsmagazijn
op Flip te wachten.
„De man wil u spreken voor hij aan 't werk gaat, ik
kan hem hier niet vandaan krijgen", vertelde de schietmeester.
„Wat is er?" vroeg Flip de houwer.
„Ik moet u alleen spreken, opzichter."
„Kom dan maar een eindje mee."
„Opzichter, waar is de hoed?"
Verbaasd keek Flip hem aan.
„De hoed, waar ik het geld in moet doen."
„Man, ben je gek, ik snap er niets van."
„Op de Koninklijke Mijnen heeft iedere opzichter een
hoed in een hoek van het gereedschapsmagazijn staan.
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Iedere houwer deponeert daarin een Mark voor de opzichter."
Flip lachte.
„Dat is een winstgevend zaakje. Neen jongen, hier is dat
niet gebruikelijk, ga maar gauw aan je werk."
Dat er op de Koninklijke Mijnen opzichters waren die
hun inkomsten op een dergelijke wijze verhoogden, had
Flip nooit gehoord. Dat de Koninklijke Mijnen de beambten veel slechter salarieerden dan de particuliere
mijnen, was iedere beambte bekend.
***

Op 'n regenachtige avond zat Flip in de huiskamer in
zijn werklijst de lonen te berekenen. Emma zat aan de
naaimachine. Er werd gebeld. Flip begaf zich naar de
voordeur. Daar stond een jonge vrouw.
„Ik zou u graag even willen spreken", zei ze.
„Kom even binnen, het is te koud aan de deur", noodde
Flip.
„Ik ben juffrouw Groenwald, mijn man werkt in uw
afdeling", vertelde ze. „Ik heb vijf kinderen, en mijn man
heeft gisteren zijn halve maandloon ontvangen maar niets
thuis gebracht." Ze begon te snikken.
„Emma, laat de vrouw het naaiwerk eens bewonderen",
zei Flip. „Ik moet nog even deze post berekenen.'
Er stond koffie op, pas gezet. Flip hield van een goed
bakje. Emma presenteerde juffrouw Groenwald, verlegen
nam ze aan. Terwijl Emma haar het naaiwerk liet zien,
dacht Flip na.
Hij had pas twee maanden de afdeling, dus kende hij
alle mensen nog niet persoonlijk. Maar die Groenwald,
ja, nu wist hij het. Dat was die sinjeur, met wie hij verleden week op een vreemde wijze kennis had gemaakt.
Wegens de warmte in Dikkebank werkten de arbeiders
bijna geheel naakt. De meeste hadden enkel de werkschoenen aan en 'n jute broekje; door slijtage leek van
velen zelfs dit niet eens meer op 'n broekje, maar slechts
op 'n schortje; ook dat van Groenwald. Achter 'n gordijn
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van luchtdoek, waarmee de galerijen waren afgesloten
om de luchtstroom langs het koolfront te leiden, was
Groenwald toen bezig met een ontspoorde wagen. Flip
had er geen erg in toen ie met zijn meterstok het gordijn
opzij schoof en vlug in gebukte houding er onder door
glipte met een flinke haast. Pardoes kwam hij met zijn
gezicht tegen het vuile, bezwete achterwerk van Groenwald, die probeerde de wagen van voren omhoog te wippen door er van achteren flink op te trappen. BeMen hadden er om gelachen, maar Flip wreef toch nog met zijn
halsdoek enkele keren over z'n neus tijdens deze dienst.
Vandaag nu had Groenwald verzuimd, en wel willekeurig.
Blijkbaar had hij dus het ontvangen loon met zijn kameraden opgemaakt. Voor de mijn lagen twee herbergen.
Wanneer de mensen de mijn verlieten, stonden er op de
toonbank wel vijftig volle glaasjes jenever voor het grijpen.
De binnenkomenden dronken de jenever als water, en
wisten daarna vaak niet eens meer wat ze deden.
„Heeft uw man altijd gedronken?" vroeg Flip opeens.
Juffrouw Groenwald schrok even om deze plotselinge
vraag. — „Nee", antwoordde ze, „nee, heer opzichter, vroeger bijna niet. Maar de laatste tijd laat hij zich door enkele
van die rare vrienden meenemen, en als hij te veel heeft
gehad, dan geeft mijn man maar rondjes en rondjes totdat
het geld op is. Anders is mijn August de beste man van
de wereld."
„Wel, juffrouw, weet u wat u moet doen? U brengt
de domme August morgenavond maar eens mee hierheen;
ik zal in de mijn intussen een hartig woordje met 'm
spreken, want morgen is hij wel weer op dienst. Hij moet
in uw tegenwoordigheid een briefje tekenen, waardoor hij
u machtigt voortaan zijn loon af te halen. Het loonboekje
geef ik dan uitsluitend aan u, afgesproken?"
En zo gebeurde het.
Enige tijd later probeerde Groenwald zijn loon zelf af
te halen. Zijn vrienden stonden achter hem, de zuipvrienden. Kalm liet Flip hem toen het briefje zien met zijn
handtekening erop, en beschaamd verwijderde August zich
van het loket.
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Nadien kwam juffrouw Groenwald blij gestemd bij
Emma in de tuin: alles ging goed. Zij vertrouwde August
weer geheel, ze had hem het loonboekje gegeven, hij had
het loon gehaald en óók in z'n geheel thuis gebracht.
Flip echter bewaarde voorlopig het briefje nog!
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XIII

II EBRUARI 1912. HET ANDERS
zo rustige mijndorp was in rep en roer. Onrustig liepen
de mensen door de straten. Marechaussee te voet en te
paard patrouilleerde dag en nacht. De arbeidersorganisaties
hadden tot staking opgeroepen. De werkwilligen werden
door de stakenden tegen gehouden als ze probeerden naar
de mijn te gaan. Het bedrijf echter had kolen en mensen
nodig, want de electrische centrale en de pompen moesten
in werking blijven. De ondergrondse beambten deden daarom politiediensten en haalden werkwillige arbeiders op
in gezelschap van een wachtmeester.
Alle afdelingen waren stopgezet op een na vlak bij de
schacht, waarin alle werkwillige arbeiders te werk waren
gesteld.
Toen de wachtmeester en Flip op een middag in de
arbeiderswijk op weg waren om enkele mensen op te
halen, werd plotseling een raam open gestoten en een straal
kokende olie vloog in de richting van het tweetal. Flips
overjas moest het ontgelden. Hij was totaal bedorven.
De wachtmeester stormde het bewuste huis binnen, zijn
pistool tot schieten gereed. Flip volgde hem. Onmiddellijk
zag hij dat er in het gezin armoede heerste. Naast een
potkacheltje zat de houwer Schangel op een keukenstoel.
Toen hij Flip zag keek hij beschaamd voor zich. „Mijn
vrouw" zei hij heel zacht. De vrouw stond naast een margarinekistje, waarin op een kussen een kindje lag, enkele
weken oud. De pan, met een restje van de olie, stond op
een emmer vóór de kachel. De vrouw keek erg kwaadaardig in de richting der indringers. De wachtmeester
haalde zijn notitieboekje te voorschijn, om dieper op het
geval in te gaan.
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„Kom", zei Flip, „die man werkt pas enkele weken in
mijn afdeling, ik zal dit zaakje wel met hem regelen".
Na enig heen en weer gepraat gaf de wachtmeester eindelijk toe.
„Als u altijd zo optreedt, dansen ze c^ uw hoofd" zei hij,
maar hij was toch tevreden.
De volgende morgen weerklonk er plotseling noodalarm.
De sirene der mijn loeide voortdurend. Wat was er gaande?
De ventilator trok rook. Ondergronds was een brand
uitgebroken in de laag „Dikkebank" — in Flips afdeling.
Als een lopend vuurtje ging dit bericht door de arbeiderskolonie. Er kwamen arbeiders aanlopen, ze boden hun hulp
aan, ze wilden hun mijn in de nood niet in de steek laten.
De twee eersten waren Groenwald en Schangel. Onder
leiding van meesteropzichter Diepenbrock en Flip daalden
twintig man af, om de gevaarlijke plaats door twee branddammen af te sluiten, want men had reed& vastgesteld, dat
de brand zo'n omvang had aangenomen, dat blussen met
water niet meer mogelijk was. Metselstenen, zand, cement,
kuikengaas en ander materiaal werden in grote hoeveelheden naar beneden getransporteerd. Gelukkig maar, dat
er in de laag Dikkebank nooit mijngas optrad, daarom behoefde men voor een mijngasontploffing niet bevreesd
te zijn.
De brandhaard bevond zich in de bovenste pijlerstrook.
Het was niet mogelijk door de bovenste galerij de brandhaard te bereiken wegens de dichte rook die er hing. Onderlangs kwamen Diepenbrock en Flip tot aan de laadkast,
die met smeulende kolen gevuld was. De onderste branddam moest in een enkelsporige steengang worden geplaatst,
de bovenste in de galerij dicht bij de opbraak, waarin vijf
meter hoger de lier stond.
De ervaren Diepenbrock nam de leiding bij het moeilijkste werk, het plaatsen van de bovenste branddam. Flip
leidde de werkzaamheden bij de onderste branddam. Nadat
men voorlopig een dunne afscheiding van kuikengaas had
gemaakt, waartegen men met troffels cementspecie uitstreek, zodat de luchttoevoer naar de brand werd getemperd, begon men met het metselen van de branddam.
97

Toen alle voorbereidingen getroffen waren, gaf Flip de
leiding over aan schietmeester Paterek en begaf zich naar
de bovenste branddam, waar Diepenbrock werkte. Daar
handelde men op dezelfde wijze. De metselaars droegen
een rookhelm, die door middel van lange luchtslangen aan
de persluchtleiding was aangesloten ter bescherming tegen
de rook en het gevaarlijke koolmonoxyde. Beneden was
deze helm niet nodig, omdat men daar van tijd tot tijd
in de luchtstroom bij de opbraak wat verse lucht kon
happen.
Binnen vierentwintig uur was de brandhaard afgesloten. Nog enkele dagen werkte men aan de versterking der
branddammen. Behalve wat hoofdpijn, gedurende enkele
dagen, ondervonden de moedige arbeiders geen nadelige
gevolgen van de ingeademde geringe hoeveelheden vergiftigde lucht.
Enkele dagen na de mijnbrand verliep de staking. Ook
de koppigste elementen kwamen weer opdagen. Flips afdeling was, behalve het afgedamde gedeelte, weer helemaal
in bedrijf. Zijn eerste gang was naar de branddammen.
Hij vond alles in orde. Zijn weg vervolgend ging hij
de ladder op naar de lierkamer van de opbraak, waar de
zeventienjarige Szelag de lier bediende. Opeens schoot
hem door de gedachten, dat de lierjongen de straalpijp
voor de ventilatie van de lierkamer zou kunnen stopzetten,
als hij door het geluid van de uitblazende lucht de seinen
niet goed kon horen.
„Hoor eens jongen", vermaande hij. „Je mag de straalpijp, die de lierkamer van verse lucht voorziet, niet stopzetten. Goede lucht heb je absoluut nodig. Wees dus verstandig en zet in geen geval dat ding af."
De jongen beloofde dat hij die raad niet in de wind zou
slaan en Flip verliet de lierkamer. Toch was hij niet gerust. Hij had het gevoel, dat Szelag het gevaar niet door
had. Hij behoorde toch al niet tot de snuggersten. Daarom
riep hij de stutter Rataiczak, die op ongeveer vijftig meter
afstand reparatiewerkzaamheden verrichtte.
„Rataiczak uit de branddam ontwijkt voorlopig nog koolmonoxyde, een gevaarlijk gas, dat in enkele seconden een
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mens kan doden. De lierjongen heeft me beloofd de str aalpijp in de lierkamer niet stop te zetten. Houd hem in de
gaten. Blijf daarom hier bij de opbraak en bekleed de wand
van de steengang met knuppels. Bemerk je, dat de jongen
op een of ander sein niet reageert, bemoei je er dan direct
mee en ga naar hem toe."
De oude Rataiczak verzekerde, dat hij goed op zou letten
en Flip vervolgde zijn inspectietocht langs de pijlerfronten. Maar de gedachte aan de lierjongen liet hem niet
met rust. Zodra het mogelijk was, spoedde hij zich naar de
voet van de opbraak. En zoals hij gevreesd had, op de
opbraakkooi stond een steenwagen en de hulphouwers op
de tussensteengangen maakten een oorverdovend lawaai,
omdat ze op hun herhaald verzoek geen wagens ontvingen.
Flip sprong op de steenwagen. „Zonder ophouden kloppen met de seinhamer" zei hij tegen de seingever. Deze
seinde wel tien keer, toen werd de kooi in eens met de
steenwagen omhoog getrokken. Hij vloog langs de tussensteengangen en boven gekomen hoorde hij Rataiczak vanuit de lierkamer roepen: „Help, help, de jongen ligt hier,
hij is dood!"
Een paar sprongen op de ladder en vlug opende hij de
straalpijp. Vervolgens pakte hij Rataiczak, die geen kracht
meer had de ladder te bereiken en gooide hem met de
benen naar beneden de ladder af. Beneden hoorde hij
hem kermen. Voorzichtig trok hij toen de jongen tot aan
de ladder. Hij nam hem op zijn schouders en daalde voetje
voor voetje de ladder af. Het kostte hem een geweldige
inspanning, omdat de jongen niet mee gaf. Opeens, nog
bijna twee meter moest hij volhouden, gleed hij van zijn
schouders en viel op Rataiczak die hevig begon te vloeken
en daardoor te kennen gaf, dat hij bij zijn positieven was.
Hij klaagde over zijn linker voet, die tamelijk dik was opgelopen door de val. Zo goed en zo kwaad als 't ging, hielp
Rataiczak de jongen neer te leggen voor de opbraak, waar
een frisse luchtstroom waaide.
„Bratsche", fluisterde de bewusteloze in zijn Poolse
moedertaal. Flip liet de broer halen. Deze was zeer ontdaan toen hij zag wat er gebeurd was. Vaderlijk zorgde hij
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voor zijn jongere broer. Rode plekken op de wangen, waren
de duidelijke aanwijzingen van een zware koolmonoxydevergiftiging.
Op enige afstand doemden de lichten van twee lampen
op in de steengang. Naderbij gekomen bleken ze van de
hoodfopzichter Hegemann en meesteropzichter Diepenbrock te zijn. Terwijl Flip de jongen voorzichtig op een
draagbaar legde, legde Rataiczak uit wat er precies gebeurd was.
„Een kranig stuk werk. Flip" prees Diepenbrock, maar
Hegemann dacht er anders over.
„Had de opzichter maar gezorgd, dat er geen losse kolen
in de laadkast waren blijven liggen, dan was ook dit ongeluk niet gebeurd!"
Flip, gekrenkt, zweeg.
Diepenbrock vloog op. „Dat kunt u niet met zekerheid
zeggen. Een koolwand laat zich nooit zo beschermen, dat
er wekenlang geen kolen uitvallen. Maar een ding kan ik
wel met zekerheid zeggen, had u gezorgd dat er geregeld
mijnrevisies waren gehouden in plaats van ons als politieagenten te gebruiken, dan was het vast en zeker niet gebeurd."
Twistend liepen beiden door naar de schacht, terwijl Flip
ervoor zorgde, dat de jongen en Rataiczak zo vlug mogelijk
onder doktersbehandeling kwamen.
In het vervolg moesten de opzichters 's Zondags om de
beurt brandwacht houden in de lagen die neiging tot
broeiïng vertoonden.
Alle narigheid ten spijt had Flip in deze periode van
onlusten en brand een ding geleerd. Tijdens het metselen
van de branddammen en gedurende de brandwachten hing
er dikwijls een lucht die veel weg had van de lucht die
door petroleum verspreid wordt. Deze ervaring zou hem
in zijn loopbaan als mijnwerker nog van veel nut zijn.
*» *
Hoofdopzichter Hegemann mocht Flip niet.
„Deze jonge man voldoet niet als opzichter", beweerde
hij in Flips tegenwoordigheid tegen inspecteur Humaan.
„In plaats van een flinke toon aan te slaan en te schelden
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probeert hij zijn arbeiders door mooie woorden te overtuigen, hij had beter schoolmeester kunnen worden."
Inspecteur Humaan antwoordde niet, maar betoonde toch
zijn vriendelijkheid tegenover Flip door hem, zoals gewoonlijk, een hand te geven voor hij met Hegemann naar
de schacht vertrok.
Op een Maandag kwam Hegemann alleen in Flips afdeling. Hij was ongenietbaarder dan ooit. Alles zat hem
die morgen dwars. Flip bleef kalm bij al zijn gegronde en
ongegronde opmerkingen.
„U hebt de sociaaldemocraat Schajigel in uw afdeling."
„Dat is zo", antwoordde Flip.
„Ik heb gehoord, dat de vrouw van Schangel u bij het
ophalen van werkwüligen met een pan kokende olie heeft
wülen treffen. Die Schangel hadden we op uw voorstel
moeten ontslaan, het was een goede gelegenheid geweest
om hem kwijt te raken. Op 't ogenblik, zo kort na de staking, kunnen we zo'n raddraaier niet ontslaan. U bent in
staat toe te laten, dat men een bonenstaak op uw hoofd
aanpunt. U hebt geen durf de arbeiders flink aan te
pakken."
„Het is een zeer goede vakman", was het enige dat Flip
er tegen in bracht.
De oude bromde wat in zijn baard en zocht of hij nog
wat kon vinden wat niet naar zijn zin was.
Boven in de sterk hellende pijler stond de houwer Frans
Paterek, een broer van de schietmeester. Met zijn hak
hield hij een loshangende koolbank tegen.
„Trek de losse bank weg Frans", riep Flip.
„Ik kan ze ook zo lang tegenhouden, tot jullie beneden
in de galerij zijn", riep Frans terug.
„Natuurlijk geen durf om er onder door te gaan",
meesmuilde Hegemann.
Toen was de maat vol. Vlug sprong Flip er onder door,
klom de in de pijler hangende ladders af en stond een
ogenblik later onder de laadkast in de galerij.
Nauwelijks was hij beneden of hij hoorde het rollen
van afvallende kolen en bijna tegelijkertijd kermen en
steunen in de laadkast. Met een sprong wipte hij er in en
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daar lag de hoofdopzichter tussen de kolen. Met behulp
van enkele houwers was hij spoedig bevrijd. In een mijnwagen bracht Flip hem naar de opbraak en ging boven de
mijnwagen op de kooi staan toen deze werd afgelaten.
Beneden aan de opbraak stond afdelingsopzichter Beer.
„Heb je hem eens flink onder handen genomen?" fluisterde hij geheimzinnig naar de inhoud van de wagen
wijzend. Flip schrok even toen hij dat hoorde, toch moest
hij glimlachen over zo'n naïeve Beer.
De oude had alles gehoord.
Hij zei geen woord.
De dokter in het badlokaal ontboden constateerde een
bekkenbreuk.
Hoofdopzichter Hegemann, zeer in zijn wiek geschoten,
zag Flip niet staan.
** *
Met z'n drieën zaten ze tegen de wand van de grondgalerij, terwijl twee houwers bezig waren het gereedschap
op te bergen.
„Ik weet niet hoe ik jullie allemaal moet danken, dat ik
ongedeerd onder de stenen ben uitgekomen", zei de houwer Geit, terwijl zijn stem beefde van aandoening.
Gedurende vijf uren hadden Diepenbrock en Flip, bijgestaan door twee houwers, ingespannen gewerkt om een
gleuf te maken onder de hol liggende zware steenbank,
waaronder Geit lag bedolven. Alleen zijn hoofd stak onder
het gesteente uit en moest worden beschermd tegen narollende stenen. Zijn hele lichaam lag onder los gruis,
behalve zijn linker voet, die geklemd zat onder een stuk
hout, waarop de stenen drukten. Met zijn blote buik op
het ,bestoppelde gezicht van Geit liggend, had Flip wel een
uur er over gedaan om met een lang mes diens schoen
kapot te snijden, terwijl zo nu en dan zware stenen op
de door korte houten stijlen ondersteunde steenbank vielen, waaronder Geit lag en Flip werkte. Eindelijk was het
doel bereikt en trokken de kompels met een flinke ruk
de man onder de stenen uit, terwijl de schoen achter bleef.
Allen waren erg blij met 't succes.
„Jongens, en nu naar huis", besliste Diepenbrock. „Jullie
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hier krijgen allen een extra dienst verlof met behoud van
loon. Geit krijgt er twee. Glückauf!"
„Ik, ik ga over drie maanden als hoofdopzichter naar
de Clara", vertelde Diepenbrock vriendschappelijk toen ook
zij op weg waren naar de schacht. „Mijn opvolger is Wasser. Jij moet het ook eens op een andere mijn proberen,
de oude Hegemann zal blij zijn als hij je kwijt is. Zal ik
eens een goed woordje voor je doen bij mijn nieuwe
directie?"
„Als je dat doen wilt, zou ik dat zeer op prijs stellen,
want de arbeidsvreugde wordt wel wat getemperd bij een
baas als de onze."
Toen Hegemann na een half jaar genezen terugkeerde,
achtte Flip de tijd gekomen zijn betrekking op te zeggen.
Door toedoen van hoofdopzichter Diepenbrock was hij benoemd tot afdelingsopzichter op de Louise.
's Daags na zijn opzegging moest hij zich melden op het
kantoor van inspecteur Humaan.
„Waarom hebt u het geweer in het koren geworpen?"
vroeg hij ernstig, maar toch vriendelijk.
„Omdat ik bij hoofdopzichter Hegemann geen goed kan
doen."
„Gaat u eens zitten, ik zal u eens enkele vragen stellen
over de onigang met mensen. Waarom bent u mijnopzichter
geworden?"
„Om me een betere levenspositie te scheppen."
„En aan wien moet u nu leiding geven?"
„Hoofdzakelijk aan arbeiders, als afdelingsopzichter ook
aan enkele beambten."
„Goed, en wanneer u een hogere rang zou bereiken?"
„Dan zou ik steeds meer beambten moeten leiden."
„Wat denkt u, is het moeilijker, beambten te leiden of
arbeiders?"
„Ik meen, beambten."
„Dat is mijn ondervinding ook. De arbeider ziet in de
opzichter vanzelf zijn meerdere. Of hij goed wordt geleid,
hangt dan verder af van de karaktereigenschappen, de
mensenkennis en de vakkunde van de opzichter. Onze op103

zichters komen allen uit arbeidersgezinen voort, ze zijn
allen arbeider geweest. Het gevaar bestaat echter, dat ze
bij hun vooruitgang verwaand worden. Verwaandheid
spruit voort uit domheid, maakt belachelijk en erg gevoelig voor vleierij en verklikkerij. Dus iemand met dergelijke eigenschappen kan nooit een goed leider worden.
In de meeste gevallen zal hij de beste omgang met anderen
hebben, die in zijn jeugd verdraagzaamheid en hulpvaardigheid heeft geleerd, want de in het ouderlijk huis genoten
opvoeding werkt het gehele leven door.
Als iemand vanaf zijn prilste jeugd hardhandig tot gehoorzaamheid is opgevoed, dan zal hij ook als meerdere
alles met geweld en harde woorden willen bereiken. De
verstandige, medevoelende mens pleegt echter vriendelijk
overleg en bereikt daardoor de beste resultaten. Verstandelijk redeneren leert men op alle scholen, iets juist kunnen
aanvoelen is aangeboren. Toch kan men die eigenschap
door goede voorbeelden en een behoorlijke opvoeding,
vooral in de jeugd, enigszins benaderen. Dit aanvoelen is
absoluut noodzakelijk om de zo nodige mensenkennis, die
men in onze bedrijven nodig heeft, op te doen.
Onder beambten en arbeiders treft u drie categorieën
aan. De eerste ziet in de meerdere haar voorbeeld en
ideaal. De tweede, de grootste, is toegenegen en wordt
het steeds meer, als ze ziet dat de toegenegenheid voordeel
oplevert. De derde groep bestaat uit steeds wantrouwende,
kankerende of verwaande typen. De twee eerste groepen
schenken u het volle vertrouwen. Door uw voorbeeld en
optreden, ook buiten de mijn, moet u zorgen, dat u het
eens geschonken vertrouwen niet beschaamd maakt, dan
verandert het in verachting. Hoe meer iemand over vertrouwen praat om het te winnen, hoe minder het wordt.
Uit de eerste twee groepen de juiste man op de juiste
plaats te kiezen, en de derde groep buiten de poort van de
mijn te zetten, dat is leiding geven.
Vriendelijkheid tegenover iemand die zijn werk met toewijding verricht, is een absolute vereiste. Slechts mensen,
die hun werk met plezier kunnen doen, houden ervan. Het
is zaak ervoor te zorgen, dat de arbeidsvreugde niet wordt
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gedoofd. Door schelden en tactloos optreden kweekt men
ontevredenheid.
Wie veel scheldt, voelt zich door zijn werk als een
kettinghond in zijn vrijheid beknot en is zoals deze, onhandelbaar en nors zolang hij de ketting voelt.
Dat u als opzichter vooruit wilt komen, is de natuurlijkste zaak van de wereld. Maar ook daarbij moet u sportief
vblijven en iemand, die in zijn vooruitgang meer voorspoed
heeft, als overwinnaar vriendelijk de hand kunnen drukken. Wie dat niet kan, wordt nooit een goed bedrijfsleider.
U hebt nu uw betrekking opgezegd, omdat u met hoofdopzichter Hegemann niet over weg kunt. Hij is een zeer
goed vakman, verder wil ik met u niet over hem spreken.
Volgend jaar gaat hij met pensioen. U kunt de opzegging
nog ongedaan maken, want ik heb ze nog niet aan de directie doorgegeven."
Als mooie muziek klonk Flip deze redevoering in zijn
oren. Ontroerd keek hij de inspecteur aan.
„Ik heb reeds een betrekking op de Louise aangenomen
Inspecteur", zei hij zacht en de inspecteur voelde wel, hoe
ongaarne Flip ging. Hij stapte enkele keren heen en weer,
de handen op de rug en het hoofd voorover gebogen. Toen
bleef hij staan en keek Flip aan.
„Dan moet u leren scherper tegen meerderen op te
treden, als u ziet of vóélt, dat ze u onrechtvaardig behandelen. Wanneer u zo'n mak lammetje blijft, zoals tegenover Hegemann, dan gaat het mis met u ondanks al uw
goede eigenschappen.
Nu moet u eens goed luisteren. Gaat u gerust naar
andere mijnen. U bent iemand, die meer last van meerderen
dan van ondergeschikten zal hebben.
Behandel een vlegel, hoe hoog geplaatst hij ook mag zijn,
zoals hij het verdient, desnoods met de vuist. Blijf edel
tegenover hen, die u nodig hebben, u een goed hart toedragen en hun werk met toewijding doen, ook als het iets
minder goede vaklieden zijn. Zo alleen komt een goed toezichthoudend persoon door de wereld.
Over vijf jaar komt u bij mij terug. Zullen we dit afspreken?"
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„Gaarne Inspecteur" zei Flip, terwijl hij beide handen
van de vriendelijke oude heer drukte.
Die avond ging Flip nog enkele uren bij Moeder op
bezoek en vertelde haar zijn wedervaren. Moeder vond,
dat hij inspecteur Humaan tot voorbeeld moest nemen voor
zijn gehele verdere mijnwerkersleven.
Drie maanden later bracht een verhuiswagen Flips inboedel dertig kilometer zuidwaarts.
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Een engel staat aan de hemelrand
En strooit, uit een bloemenmand,
Zieltjes over de aardbol heen.
Elk zieltje, dat naar beneden zweeft.
Op de aarde een kindje het leven geeft,
En zal, is geëindigd het aardse leven.
Onsterfelijk als engel ten hemel zweven.

Een van deze zieltjes is terecht gekomen bij Emma en
Flip, een zoon — Peter.

XIV
V V AT EEN VUILE BOEL" DACHT
Flip, toen hij zich op de Louise meldde. Voor de mijn lag
een verwilderd plein, waarop enkele oude met stof bevuilde eiken stonden. Langs het plein liep een gore winkelstraat. Door een nauwe en lage portiersloge kwam hij op
het terrein der mijn. Het was vuil, overal kleine gaten en
kuilen vol regenwater.
Bij dit alles paste de kleine, magere, ongeveer vijfendertigjarige man met geel gezicht, pikzwart haar en korte snor,
hoofdopzichter Os, die Flip op zijn kantoor ontving.
„Dus u bent de bekwame afdelingsopzichter, die door
Diepenbrock is aanbevolen aan onze mijningenieur, die
gisteren naar de Clara is vertrokken", zei hij op ironische
toon.
Flip had geen gelegenheid op zijn vraag te antwoorden,
want de beweeglijke man sprong meteen van zijn stoel,
snelde naar de deur van de aangrenzende opzichterskamer
en riep: „Hamel!"
De geroepen opzichter kwam in looppas aansnellen, nam
de militaire houding aan en antwoordde: „Present, Heer
Hoofdopzichter."
Flips ongunstige indruk werd nog sterker. De lange
Hamel keek vreselijk scheel. Soms leek 't alsof hij smekend
naar Os keek, een ogenblik later dacht men dat hij in
de hoeken van het vertrek vijanden zocht.
„Gaat u morgenvroeg met de nieuwe opzichter naar beneden en laat hem zijn afdeling zien, zoals we dat hebben
afgesproken."
„Jawel, Heer Hoofdopzichter!"
„Ik zal u alles goed laten zien en u over alles goed
inlichten", zei hij de volgende morgen, toen ze samen af108

daalden. Ze liepen wel drie kwartier tot Hamel bij een
remhelling bleef staan.
„Maar wat is dat?"
Flip sprong onaangenaam verrast enkele passen terug.
Twee grote ratten liepen dicht achter elkaar op de rand
van de watergoot en verdwenen in de zijwand.
„Die zijn hier bij duizenden. Zorgt u maar, dat u morgen
een blikken boterhamtrommel meebrengt, zoals ik er een
heb, want ze vinden alles wat eetbaar is. Zelfs je boterham
aan een draadje ophangen, wat als beschermmaatregel
tegen muizen afdoende is, helpt tegen ratten niet. Ze
springen er tegen aan zodat de boterham op de vloer valt.
Maar hier begint uw afdeling" legde Hamel uit, „ze ligt
helemaal aan het eind van het mijnveld."
De 150 meter lange afdelingssteengang doorsneed hier
tien 75° hellende kooUagen. Zij varieerden in dikte van
0.60 meter tot 2.50 meter en lagen op korte afstanden boven
elkaar. Door de remhelling in de laag Franciska reden
de twee opzichters, gezeten op de bok op wielen, naar de
vijftig meter hoger liggende tussensteengang, die ook door
de tien kooUagen heen gedreven was. Vervolgens ging hun
tocht door een honderd meter lange tussengalerij in de
laag Herman tot aan de ingang van een pijler. De laag was
er 2.50 meter dik. Vier houten laadkasten voor het opvangen van de kolen, die de pijler afrolden, hingen op korte
afstanden achter elkaar. De pijler was vijftig meter lang
en reikte tot aan de 300 meter verdieping. Het was een
flinke klimpartij.
Vijf houwers hakten de kool los en de stenen voor de
steen vulling rolden achter een wand van jutedoek naar
beneden. ledere houwer bewerkte een strook kool van tien
meter hoogte. Ze werkten trapsgewijze op een afstand van
zés meter onderling. De koolwand boven hun hoofd werd
door vast er tegen aan geplaatste houten ondersteuningen
met er over heen gestoken bekledingshouten beveiligd.
De houwers stonden op houten stijlen, die met de dikke
hamer vast tussen dak en vloer van de laag waren gedreven.
Door de afrollende kolen en stenen was er een geweldige
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stofontwikkeling, zo erg, dat men de benzinelamp van een
kompel, die op drie meter afstand werkte, nauwelijks kon
zien.
Op de 300 meter verdieping liep een electrisch aangedreven kabelbaan, die mijnwagens vol stenen voor het
vullen der ontkoolde ruimten aanvoerde. De kabelbaan

draaide goed, maar geen enkele mijnwagen was er te zien.
Reeds in de pijler had Flip opgemerkt, dat er tenminste
een week nodig was, om de achterstand in de steenvuUing
in te halen.
Ook in de andere pijlers bestond een flinke achterstand
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in de steenvuUing. De pijler in de laag Caroline was zelfs
ingestort.
Flip gaf zijn ogen goed de kost en zei niet veel. Het optreden van Hartiel tegenover de arbeiders beviel hem niet.
Bij iedere geschikte gelegenheid had hij het over boete.
Hij gaf echter blijk de werkmethoden goed te kennen.
„Hebben we hier steeds gebrek aan stenen?" vroeg
Flip opeens.
„U hebt de laatste afdeling. Wie 't eerst komt, 't eerst
maalt".
„Maar, dan moet er toch een regeling worden getroffen".
„Dat moet u maar tegen onze hoofdopzichter zeggen".
„Weet die dat dan niet?"
Hamel gaf een ontwijkend antwoord en begon de hoofdopzichter te prijzen als de beste en bekwaamste man in
de wereld van de mijnbouw.
„Hij doet dienst als mijningenieur, inspecteur, hoofdopzichter en mijnmeter, want een mijningenieur is er momenteel niet en de inspecteur is vijfenzestig en bemoeit
zich alleen met het bovengrondse bedrijf. De mijnmetersafdeling is in het gebouw van de directie in de stad,
daarom doet de hoofdopzichter ook het noodzakelijke
mijnmeterswerk zelf. De twee meesteropzichters hebben
niets te vertellen, de een bekommert zich om de luchtverversing, de andere zorgt voor het locomotiefvervoer.
De hoofdopzichter sluit zelf met de voorlieden van alle
posten de accoorden af. Hij heeft ploegen gevormd, die
alles kunnen en die hij daar heen stuurt, waar het werk
niet wil vlotten."
„Ik zal wel zien", dacht Flip en liet Hamel praten.
Op de opzichterskamer merkte hij, dat Hamel niet Tton
schrijven en nauwelijks kon rekenen. Terwijl alle andere
opzichters hun werklijst zelf schreven en de lonen zelf
berekenden, moest een bureaubeambte het voor Hamel
doen.
Ja, hoofdopzichter Os, hij overschatte zijn eigen waarde.
In de steengang liep hij een ploegbaas van het vervoer
na, vloekte, schreeuwde, trapte de man en dreigde hem
met de meterstok.
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Ook tegenover de opzichters was hij onhebbelijk, steeds
had hij een grote mond.
„Houd uw mond, als u met mij spreekt" was een geliefd
gezegde van hem.
Afdelingsopzichters, die tegen hem durfden op te treden, degradeerde hij tot hulpopzichter en belastte ze met
het toezicht in de middag- of nachtdienst. De jongeren
zeiden hun dienst op als ze een andere betrekking vonden;
de ouderen, die daarvoor geen kans meer zagen, werden
onverschillig en verzuimden veel wegens ziekte. Enkele
van de terug gezette afdelingsopzichters waren vervangen
door meesterhouwers, die door toedoen van hoofdopzichter
Os de opzichterstitel hadden gekregen zonder een mijnschooldiploma. Ook Hamel behoorde tot deze lieden. Voor
de op ochtenddienst onverwacht wegblijvenden had de
hoofdopzichter een van deze opzichters als vervanger aangesteld. Deze had steeds nachtdienst, maar in voorkomende
gevallen moest hij dan ook gedurende de ochtenddienst in
de mijn blijven. Deze dagelijks dubbele diensten hield
Makowski, zo heette hij, vaak een week lang vol. Daarna
verzuimde hij meestal een week willekeurig en ging dan
„op de zuip", zoals hij dat noemde. De hoofdopzichter had
steeds enkele meesterhouwers, die hij voor goede prestaties de opzichterstitel beloofde. De meesterhouwers werkten in tijdloon, verdienden minder dan een in accoord
werkende houwer en ontvingen hun loon met de arbeiders. Een van hen was Spin, die door Os dikwijls als
voorbeeld werd gesteld.
„Als u het vereiste aantal wagens kolen niet kunt sturen, zal Spin uw afdeling wel overnemen" dreigde hij dan.
De onverschillige opzichters zaten tot diep in de nacht
in een café niet ver van de mijn, de hoofdopzichter met
enkele vrienden, waaronder ook Hamel, in een deftiger
café in de stad. De verwaande Spin wilde met de veel
beter gesalarieerde opzichters mee doen en probeerde zich
in het opzichterscafé bij hen aan te sluiten.
Op zekere morgen tegen 5 uur zag Flip, die op weg was
naar de mijn, reeds op enige afstand een groep mensen
onder een van de lage eikenbomen voor de mijn.
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„Hier groeien de meesterhouwers aan de bomen," riep
iemand terwijl een ander schreeuwde: „Ik zie de eerste
keer van mijn leven een Spin, die haar draadje om haar
nek heeft". Naderbij gekomen zag Flip, dat meesterhouwer Spin, liggend op de schouders van een arbeider voorzichtig uit de boom gehesen werd en roerloos op de grond
bleef liggen. Aan een der takken bengelde een stuk stevig
touw....
Spin werd naar de qpzichterskamer gedragen en op een
tafel gelegd. Nadat men enige tijd kunstmatige ademhaling toegepast had, ademde hij weer. Zijn negentienjarige
zoon stond in mijnkleding naast de tafel. Hij vertelde, dat
zijn vader laat in de nacht dronken thuis was gekomen.
Door de verwijten van zijn vrouw was hij zo kwaad geworden, dat hij met een bijl enkele meubelstukken had
stuk geslagen en toen zijn woning verlaten had. Daarna
moest het verschrikkelijke gebeurd zijn. Na de middag
overleed Spin in het ziekenhuis aan alcohol vergiftiging.
In Os gedrag kwam door deze gebeurtenis geen verandering.
** *
De opzichters konden een levenspositie op deze mijn
hebben, want niemand werd opgezegd. Men had steeds
gebrek aan opzichters. Sollicitaties naar andere mijnen
werden zoveel mogelijk tegengehouden door het afgeven
van minder goede getuigschriften. Op een morgen kwamen
twee jongemannen op de opzichterskamer; Flip was er
omdat hij dienst had. Ze vroegen hem de heer hoofdopzichter te mogen spreken; deze had hen om tien uur op
de mijn besteld. Ze hadden gesolliciteerd en kwamen zich
aan hem voorstellen.
„Is u een collega van ons?" vroeg een hunner.
Flip bevestigde dit.
„Hoe staat het met het opzichtersleven op de Louise?"
„Slecht", antwoordde Flip, en vertelde hun kort het
een en ander.
„Wij danken u hartelijk voor uw inlichtingen", en beiden drukten Flip de hand en vertrokken.
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In de gang ontmoetten zij de hoofdopzichter en een
vreemde heer die met hem was meegekomen.
„Wie waren dat?" vroeg Os aan Flip, toen ze bij hem op
de opzichterskamer kwamen.
„Twee opzichters van een andere mijn, die zich aan u
wilden voorstellen".
„Waarom zijn ze dan niet blijven wachten?"
„Wel, ze vroegen mij hoe het hier was, en ik heb het
een en ander verteld."
„Dus, omdat jij hun hebt ingelicht." viel de hoofdopzichter uit en stond verder even als verlamd. Toen zei hij
alleen: „hoort u, heer directeur?"
De directeur keek Flip een ogenblik streng aan, zei
echter niets en stapte toen met Os naar diens kantoor.
Os wilde de kosten van het mijnhout zo laag mogelijk
houden. Van het hout, dat de opzichters bestelden, schrapte hij zoveel mogelijk. De kolenopvoer verminderde daardoor met de dag, want door gebrek aan vuistenen waren
enkele pijlers in de verst afgelegen afdelingen ingestort.
De ingestorte pijlers belemmerden de ventilatie en daardoor werd iedere dag het optreden van mijngas gemeld.
Os was woest. Alle afdelingsopzichters, behalve Hamel,
moesten dan ook tijdens de middagdienst beneden blijven
en ervoor zorgen, dat eerst het voorgeschreven aantal wagens kolen naar boven kwam. Door deze maatregel kwam
natuurlijk geen ons kolen meer naar boven.
De vijf afdelingsopzichters, die hun afdeling via de drie
honderd meter verdieping moesten bereiken, zaten voor
zo'n straf nablijven in de machinekamer van de kabelbaan. Ze gingen in geen geval hun afdeling in, want om
voor straf onder de ironische blikken van hun arbeiders
te verschijnen, daar voelden ze niets voor.
Na een poos zei er een: „Kom we moeten nu ook eens
ergens anders gaan zitten, anders wordt er morgen over
ons gekletst. Daar ginds, ziet ons niemand."
Drie hunner verwijderden zich. Opzichter Reinhart en
Flip bleven zitten.
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hart, „èn van de mijn. Ik schei er mee uit. Maar eerst
wil ik de hele bedrijfsleiding nog eens goed bij de neus
nemen en een flinke les geven. Flip, ik vertrouw jou het
meest van allen, we komen immers uit hetzelfde dorp.
Ik heb een reuze plan, doe je mee?"
„Laat maar eens horen".
„Tien keer heeft Os mij dit jaar voor straf al naar beneden gejaagd. Vier keer moest ik een extra dienst maken.
Hamel overkomt zo iets nooit; hij heeft steeds de eerste
afdeling en kaapt het hout en de stenen eenvoudig uit de
kabelbaan. Os schrapt hem geen hout, en stelt hem óns
steeds tot voorbeeld. Waarom? Ik weet er meer van. Het
is geen zuivere koffie, laat ik er maar niets verder over
vertellen, dan dat ze vanavond weer gaan dansen in het
deftige café in de stad. Maar nu zullen ze verschillende
keren voor mij naar beneden moeten, ze zullen voor mij
allemaal extra diensten kloppen. Jongen, wat 'n grap!
Maar je moet me helpen. Flip".
„Vertel me die maar eens".
„Morgen ben- ik op de middagdienst besteld om toezicht
te houden in de kabelbaan bij de stutters. Wat helpt daar
toezicht? Flek is daar, je weet wel, die kruidenier; Os
staat bij hem flink in het krijt. Die doet hij toch niks."
Reinhart schoof een beetje dichter naar Flip toe, en
dempte zijn stem: „morgenmiddag ga ik voor de laatste
keer naar beneden, dan zeg ik de mijn voor altijd vaarwel.
Boven bij de steenberg staat een houten keet, dat weet je
wel. Die staat leeg en wordt niet meer gebruikt. Ik verstop daar mijn beste pak, overjas, hoed, wandelstok, ondergoed, schoenen, kortom alles wat ik nodig heb aan kleding.
Jij hebt morgendienst, en je behoeft niets anders te doen,
dan vanaf drie uur op te passen opdat niemand mijn goedje
steelt. Wil je dat doen?"
„Natuurlijk, maar vertel nou de grap toch", zei Flip,
verlangend de eigenlijke grap te horen.
„Ik heb gezien, dat in de pas gedreven en weer verlaten
grondgalerij in de laag Elise ongeveer tien stijlen van de
betimmeringen achter elkaar zijn gebroken. Ik leg nu de
kabel van de lier, die daar op 'n dertig meter afstand staat,
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om de gebroken stijlen en trek ze weg. De kolen lopen dan
vanzelf door de sterke helling uit en er komt een instorting
van, die enkele honderden wagens zal bedragen. Op de
vloer, waar de instorting zal komen, beneden dus, leg ik
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ieis; maar wat dat is, blijft mijn geheim. Daarna ga ik
naar de schacht en klim langs de ladders naar boven, dus
ik gebruik niet de lift. Van het maaiveld, waar men mij
niet ziet, ga ik rechtstreeks naar de keet, verwissel mijn
mijnkleding voor de goede kleren, ga dan naar het station
en verdwijn dus. Jij zorgt nog wel, dat er zeep en handdoek is, water is er; ik wil er netjes uitzien. M'n mijnkleding en de lamp laat je maar verdwijnen of gebruik
je zelf maar. Ik heb in Bremen een broer wonen, die grote
zakenconnecties heeft met Amsterdam; daar krijg ik een
goede betrekking. Vandaag is het Vrijdag, morgen ben ik
er al. Als ze mijn burgerkleding morgen in het badlokaal
zien hangen, zullen ze schrikken en mij beneden gaan
zoeken. Wat er volgt, kun je wel denken. Nou, wat zeg je
ervan? Je begrijpt, die burgerkleren in het badlokaal zal
mijn Zondagspak heus niet zijn. Dat ze die maar houden."
„Reuze plan, jongen, je kunt op me rekenen."
Ze praatten nog een poos en hadden pret voor tien.
Tegen elf uur begaven de opzichters van de strafkolonne
zich naar huis. Niemand miste Reinhart.
De volgende dag vroeg Flip een dag vrij; hij gaf op
hevige kiespijn te hebben. In werkelijkheid bewaakte hij
de keet. Tegen zes uur, het was aardig donker, kwam
Reinhart opdagen.
„Alles goed gelukt?" informeerde Flip glunderend.
„En of, man! Er liggen wel drie a vier honderd wagens
kolen én stenen van het afgegleden vloergesteente. Ze
zullen minstens een week naar mij moeten zoeken. Jongens, wat een mop!"
„Zal ik je het verloop van de reddingsactie uitvoerig
berichten?"
„Dat moet je vast en zeker doen. Hier heb je nog een
briefje voor Annie, mijn verloofde. Ze woont in de Westerstraat op nummer twee. M'n adres staat erin. Zij moet
natuurlijk de ongelukkige en bedroefde bruid in dit drama
spelen! Maar je zult óók lachen om de verrassing die ik
voor de heren heb achtergelaten."
„Nou", beloofde Flip, „ik geef je brief af en schrijf je.
Veel geluk en voorspoed in Bremen en Amsterdam."
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Een keurig geklede heer wandelde die avond naar het
station. Voordat Reinhart geheel verdween, zwaaide hij
Flip nog toe met zijn wandelstok.
Zaterdagmorgen tegen tien uur meldde de portier aan
directeur Kalman, dat een jongedame hem zeer dringend
wenste te spreken.
„Laat haar maar binnenkomen", zei hij. En even later
stond Annie hevig ontdaan voor hem.
„Waar is mijn verloofde?" snikte ze.
„Wie verloofde, wat verloofde? Wat heb ik daar mee
te maken?"
„Opzichter Reinhart, heer directeur."
„Zo, is hij uw verloofde. Nou, thuis denk ik."
„Nee, heer directeur. Donderdag heeft uw verschrikkelijke hoofdopzichter Os hem voor straf over laten werken,
en Vrijdag moest hij op middagdienst komen. Ik was nu
bij zijn kostjuffrouw, en daar hoorde ik, dat hij gisteren
nog niet thuis is geweest. D e . . . . d e . . . . " snikte Annie nu
hevig, „ i k . . . . i k . . . . ik denk
"
„Nou, nou", suste de directeur. „Wees maar kalm, het
zal zo'n vaart wel niet lopen."
„Ja, maar de gedachte laat mij niet los, dat hem op uw
vuile mijn een ongeluk overkomen is."
„Ik denk wel niet, dat hij van gisteren nog op de mijn
is, maar van een ongeluk, nee juffrouw, dat geloof ik niet.
Ik heb er niets van vernomen. Is hij werkelijk niet thuis
geweest? — Wacht, voor allé zekerheid zullen we de portier even vragen."
Hij belde de portier op, sprak even, zei 'n bezorgd: „zo
zo!" en'dan tot Annie: „nu, de portier kijkt even in het
badlokaal o l zijn burgerkleding weg is, dan is hij naar
huis."
Enkele minuten later kwam de portier hijgend het kantoor binnenlopen: „Zijn kleren hangen nog in het badlokaal, hij moet nog beneden zijn."
Annie gilde en was een bezwijming nabij.
De directeur wist niet wat te doen.
Eindelijk zei hij: „Juffrouw, wij mogen niet dadelijk het
ergste vrezen. Mijn koetsier zal u naar huis brengen. —
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Portier, zeg tegen Johan, dat hij onmiddellijk met het
rijtuig voorkomt. Wij zullen overal in de mijn laten zoeken;
er is zeker iets gebeurd, 'n betimmering stuk, 'n koolwand
los, of zo, en hij zal daar nog wel bezig zijn. In elk geval,
ik zal u door een bode laten weten, wanneer wij iets weten.
Laat uw adres maar bij de portier achter."
Met een ernstig gezicht drukte directeur Kalman de
snikkende Annie de hand, en wenste haar sterkte en vertrouwen toe. Langzaam verliet Annie het kantoor, gevolgd
door de portier, terwijl de directeur dadelijk Os bij zich
liet komen.
Een half uur later hadden alle beambten, die op dat
ogenblik ondergronds waren, opdracht naar Reinhart te
zoeken. Ook Flip kreeg deze boodschap. Hij bleef ernstig,
maar toen hij even alleen was, moest hij toch lachen dat
z'n buik ervan schudde.
Gedurende de morgendienst ontdekte niemand enig
spoor van Reinhart. Ook de middagdienst had geen succes,
ofschoon Os en Hamel een dubbele dienst maakten en de
hele mijn afsjouwden en geen boe of ba meer konden
zeggen. Eerst op Zondagmorgen tegen zes uur kwam
Makowski naar boven met de melding: „een grote instorting ligt aan de grens van het mijnveld in de laag Elise,
er is een koffieblik en een halsdoek gevonden voor de instorting". — Het punt lag zo afgelegen, dat niemand er
aan had gedacht.
„Dan ligt hij erachter of eronder!" was het oordeel. „Alle
beambten moeten in ploegen van zes afdalen en elkaar om
de acht uur aflossen. Ik ga zelf ook onmiddellijk naar
beneden. De meesteropzichter wijst de ploegen aan",
ordonneerde Os.
De hele Zondag werkten de beambten aan het opruimen
der instorting en het plaatsen van nieuwe betimmeringen.
De volgende dagen werkten de keur-ploegen van Os.
De directeur en de hoofdopzichter kwamen er voortdurend. Een ambtenaar van het Staatstoezicht kwam afwisselend in de morgen-, middag- en nachtdienst. Er waren
nachten dat Os geen uur sliep. Het duurde de hele week.
En eerst op Zondagmorgen wees alles erop, dat men het
119

einde der instorting naderde. Men riep met zes man
tegelijk, en Os riep boven alles uit: maar achter de instorting antwoordde niemand. — „Hij is natuurlijk dood", zei
een der werkers, „wie houdt dat ook zo een volle week uit!"
Os was verslagen. — „Ja, ja", zei de directeur, en keek
hem enigermate verwijtend aan. — Os en de directeur
stonden achter Flip en Hamel, die flink aan het betimmeren waren, terwijl twee arbeiders stenen en kolen
schepten en twee anderen de wagens vol wegreden en leeg
terugbrachten, en andere arbeiders zorgden, dat het
materiaal steeds bij de hand was.
„Als wij hem nog maar levend eruit halen", fluisterde
Flip zachtjes, maar toch zo hard, dat de heren het konden
horen, tegen Hamel. „Dan verdient de hoofdopzichter de
reddingsmedaille."
„Die heeft hij allang verdiend, maar nooit gekregen",
antwoordde Hamel, terwijl hij met een oog schuin naar
Os keek. De hoofdopzichter keek Flip vriendelijk aan.
— „Wel", scheen Os te denken, „deze opzichter is toch
zo beroerd niet."
„Ik ruik iets", merkte plotseling een der arbeiders op,
„hij ligt hier ergens onder, dat moet."
Flip spande z'n reukorganen in. Zou Reinhart er iets
hebben gedeponeerd, dat een onaangename geur verspreidt? — Hei, meteen zag Flip, dat met een schep
kolen, twee vochtige dingen meegingen; waarachtig, twee
haringen. Natuurlijk, die lagen er een week, Reinhart had
die natuurlijk hier neergegooid; ze waren nu volkomen
rot en stonken. Ook de anderen roken nu iets.
„Ja, hij was een goeie kerel, de arme Reinhart", meende
de directeur te moeten zeggen.
„Ja", antwoordde Os, ,hij heeft wat door moeten
maken."
Plotseling zag Hamel iets, en maakte de heren erop
attent. Daar zagen ze de zolen en hakken van twee naast
elkaar liggende laarzen; het spijkerbeslag blonk in het
schijnsel van de mijnlampen.
„Daar ligt hij", zei Os.
Zwijgend volgden de heren het verder verloop van de
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werkzaamheden. Voorzichtig werden nog wat stenen en
kolen weggeschept, en toen de lange laarzen vrij gemaakt.
Hamel trok behoedzaam aan een laars, de laars gaf mee.
Hamel schrok geweldig, want hij had opeens de laars met
het erin stekende stuk been in zijn hand.
Os en de directeur schrokken eveneens. — Verschrikkelijk! Het been van Reinhart was afgekneld.
Maar — wat was dat?
Het been was van hout
Een stuk rondhout, omwikkeld met wat doek, was in de
schaft van de laars gestoken; het stak er iets bovenuit.
„Wel de donder nog toe!
"
De verbazing was nu algemeen, maar toen de andere
laars ook eruit was gehaald en dezelfde inhoud bleek te
hebben, werd de zachte ,donder'-vloek van zo even op
een grove manier herhaald.
Inmiddels was ook de directeur-generaal op het werk
verschenen in gezelschap van de ambtenaar van het
Staatstoezicht.
De hoge heren keken elkaar aan.
Toen gingen de directeur-generaal, de directeur en de
ambtenaar zonder verder een woord te zeggen naar de
schacht. Hoofdopzichter Os stond als een geslagen jongen
naast Hamel en Flip. Dan ging hij ook, óok zonder een
woord. Hamel en Flip volgden hem op korte afstand.
Dezelfde dag schreef Flip aan Reinhart de beloofde brief.
Hij postte hem echter in een plaatsje, dat vijftien kilometer van het mijndorp verwijderd lag; hij had bovendien
zijn naam er maar niet onder gezet.
En Annie?.... die de hele week de wanhopige bruid
had gespeeld
ze vertrok een dag later: naar haar
familie, had ze gezegd.
In het vervolg was directeur Kalman vaak op de opzichterskamer. Hij bemoeide zich met alles wat de hoofdopzichter deed. Os had de beste troeven verloren.
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XV

IIN DE DOORTOCHT DIE IN DE
laag Elise wordt gedreven, (heb ik op veertig meter hoogte
een storing aangetroffen", meldde Flip. „De laag is geheel verdwenen. Mag ik een mijnmeter hebben, die kan
berekenen wat ik te doen heb?"
„Daarvoor heb ik geen mijnmeter nodig", zei hoofdopzichter Os scherp, „zo'n zaak regel ik zelf. U drijft een
steengang met veertig graden helling in het dak van de
laag; acht meter verder vindt u de laag terug. Ik zal een
ploeg sturen, die dat kan."
Toen de steengang negen meter lang was en de laag
nog niet was teruggevonden, stuurde Flip een der mannen naar Os.
„Doorgaan! De laag,kan niet ver weg zijn", zei deze.
Eindelijk bereikte men een laag, maar ze was twee meter
dik, dubbel zo dik als de laag voor de storing. Ook daarover lichtte Flip Os in.
„Ziet u wel, zwartkijker, ik weet wat juist is als ik iets
opdraag. U heeft de laag terug. Zorg nu maar dat wij zo
spoedig mogelijk de doorslag met de 300 meter verdieping
bereiken. Daarboven ben ik afdelingsopzichter geweest
en ik heb daar dezelfde storing doorgedreven."
Nog tien meter werd de doortocht in de dikke laag
doorgedreven, toen bereikte men een oude grondgalerij,
vrijwel geheel ingestort. Onder de stenen zag men verroeste buizen en spoorrails; een plat gedrukte mijnwagen,
blijkbaar met kolen gevuld, was achtergebleven: een stille
getuige van de bekwaamheid van de afdelingsopzichter
die deze afdeling zó had verlaten. Maar tot zijn teleurstelling zag Flip dat de doortocht in plaats van in de nieuwe
grondgalerij van de laag Elise was uitgekomen in de
ingestorte en verlaten grondgalerij van de laag Franciska.
122

Na de dienst stond Flip in zijn mijnkleding voor de
hoofdopzichter, die aan een tafel zat naast de directeur. En
hij meldde: „de doortocht in Elise is in de oude grondgalerij van Franciska uitgekomen; de lucht stroomt met een
flinke snelheid door de ingestorte maar niet geheel dichte
grondgalerij naar de hoofdsteengang op de 300 meter verdieping. Ik schat, dat we 'n vijf en twintig meter van deze
grondgalerij opnieuw moeten maken om een doorslag te
krijgen. En
"
„Houdt eens even uw mond", viel-Os Flip in de rede, en
zich dan wendende tot de directeur: „ziet u, heer directeur! Heb ik u niet herhaaldelijk gezegd, dat hij een
onbekwaam opzichter is. Het is toch belachelijk! hij maakte
me daar een doortocht in Elise en komt in de Franciska
uit."
Flip vertrouwde z'n oren niet. — Zo'n doortrapte kerel,
die foutieve orders geeft en later doet alsof hij er niets
vanaf weet. — En Flip viel fel uit: „u is de meest leugenachtige ploert, die ik ooit heb ontmoet. Ik meldde u de
storing. Ik vroeg u een mijnmeter voor het aangeven vah
de juiste richting. Maar u wist het beter, en u stuurde een
van uw ploegen, die alles kunnen. Ja, dat heb ik gezien.
U moest eens leren de juiste mensen te kiezen om leiding
te geven; dan zal het ook niet meer gebeuren, dat meesterhouwers zich van het leven beroven. U moet uw mensen
behoorlijk behandelen en eerlijk tegenover hen zijn; dan
zal het ook niet meer gebeuren, dat mer na een week hard
werken 'n paar laarzen met stukken rondhout erin onder
'n instorting uithaalt. Ik w i l . . . . "
Os wilde iets zeggen.
„En nu houdt ü uw mond, als u met mij spreekt", beet
Flip hem toe. „Ik wil met u niets meer te maken hebben,
ik zoek een nieuwe, een andere hoofdopzichter." Flip
draaide zich om, groette de directeur en ging naar het
badlokaal.
De opzichters lachten van de pret; dat had die anders
zo goedmoedige Flip nu eens goed tegen Os gezegd, die
zelf zo vaak beweerde, dat hij andere opzichters zou
zoeken.
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In het badlokaal wierp Flip de vuile mijnkleding van zich
af en stond weldra onder de warme douche. Daar kwam
Os aanlopen, met Hamel. „Ik zal u bewijzen, dat ü de
directeur hebt bedrogen. Hamel kan getuigen...."
Pats! verder kwam Os niet, want Flip gooide met kracht
zijn stuk zeep naar het hoofd van Os, en dit kwam precies
in de open mond terecht. Hij verslikte zich, proestte en
schold dan. Maar Flip trad op hem toe en dreigde met gebalde vuisten, en in looppas ging Os, met Hamel, er van
door.
Toen Flip een poos later in de opzichterskamer verscheen, waren de directeur, Os en Hamel verdwenen. Hij
schreef meteen een brief, waarin hij om ontslag verzocht;
hij gaf de brief aan de.bureauchef. Het was lang geleden,
dat Flip zich zo opgelucht voelde als op dit ogenblik.
Thuis stond de kleine Peter aan de poort, toen Flip aankwam. Hij nam de kleine op z'n arm en wandelde de tuin
in, waar Emma bezig was te wieden.
„Ik heb daar wat raapstelen gezaaid", zei ze. „Er is regen
op komst, 't zal dus goed groeien. Hier stond wat veel
onkruid, omdat regen dreigt wied ik dit stukje even. Is
de tuin anders niet mooi in orde?"
Flip wist op dat moment niet veel te zeggen; hij wilde
haar alles vertellen, maar hij zou nog 'n uurtje ermee
wachten.
„Het is vandaag drie jaar dat we getrouwd zijn, Flip. En
ik heb een fijne taart gebakken. Je blijft vanmiddag toch
zeker thuis?"
„Ja, ik ben vanmiddag vrij."
„Dat vind ik fijn!"
Laat in de avond vertelde Flip haar dan eindelijk wat
er gebeurd was en dat hij meteen zijn ontslag had gevraagd.
„Waar gaan we nu naar toe?" vroeg ze, helemaal niet
treurig.
„Ik weet het niet, maar ik denk dat ik met October naar
de hoofdopzichterscursus zal gaan. Recht erop heb ik. En
deelnemers aan deze cursus werken dat jaar niet op de
mijn. Vind je erg, dat er vooraf nog vier maanden bijkomen?"
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„Ik weot dat je gelijk hebt, en ik had het ook zo gedaan, Flip", antwoordde ze. „We zingen dat best uit, maar
we zullen deze dienstwoning wel uit moeten. Wat denk je
ervan, als ik m'n vader eens vraag gedurende die tijd
bij hem te mogen inwonen? Morgenvroeg ga ik er naar toe."
De volgende morgen om vijf uur ging de bel al. Het was
een bode van de mijn met de boodschap of de opzichter
even naar de mijn wilde komen. Flip voelde er niets voor,
en bleef dan ook. thuis. In de namiddag, toen Emma met
Peter naar haar ouders was, kwam de bode nogmaals: of
Flip die avond om zes uur bij de directeur aan huis wilde
komen.
Klokslag zes uur stapte Flip door het poortje de grote
voortuin van het landhuis in, dat aan de rand van de stad
mooi gelegen was tussen weilanden en bossen. Opzij van
het huis was een grote serre met mooie bloemen; Flip zag
de directeur daar zitten aan een schrijfbureau. Deze zag
Flip ook al komen, stond op, opende de serredeur en
noodde hem binnen te komen. Flip groette beleefd. De
directeursvrouw kwam nu ook en beantwoordde vriendelijk de groet van Flip. Ze plaatste twee flessen spuitwater
en twee glazen op tafel en ging dan in een stoel zitten om
te borduren. De directeur nam een kistje sigaren, en
presenteerde.
„Nu moet u mij eens vertellen", begon hij, toen ze gezeten waren, „op wat voor een eigenaardige mijn ik terecht
ben gekomen. Ik was directeur van een kalimijn. Kolenmijnen met vlakke en weinig hellende lagen ken ik; als
student heb ik een jaar in zulk een mijn moeten werken.
De vaak bijna loodrechte ligging, zoals hier, kom ik voor
het eerst tegen."
„De verhouding der lagen, èn de arbeiders, zijn hier
goed; alleen de leiding
die zou beter kunnen. Ik mag
misschien...."
„Daar behoor ik dus ook bij", onderbrak de directeur
glimlachend.
„Ik bedoel in hoofdzaak de hoofdopzichter; die kent geen
menselijke waarde."
„Ik begrijp het, daarom vind ik het zo jammer, dat u,
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de enige die hem flink zijn mening heeft durven zeggen,
zo plotseling ontslag heeft gevraagd. Ik weet, dat u volkomen gelijk hebt, en ik zal mijn maatregelen weten te
nemen. Voelt u echter iets voor een overplaatsing naar
een andere schacht van onze onderneming?"
„Ik dank u vriendelijk. Mijn plan is nu met October de
hoofdopzichterscursus te gaan volgen, en dan kan ik me
in de komende vrije maanden een beetje voorbereiden."
„Ja, dat is goed bekeken. Maar na beëindiging van de
cursus komt u bij mij terug. Wilt u dat doen? Ik ben ervan
overtuigd, dat ik een trouw en eerlijk beambte aan u zal
hebben."
„Daar zal ik zeer zeker aan denken, heer directeur."
„Ziet u, ik heb hedenmorgen dit getuigschrift laten
schrijven voor het geval dat u de dienst bij ons als geëindigd zou beschouwen; dat stond voor mij trouwens wel
vast. Ik heb er de nadruk op gelegd, dat u op eigen verzoek wordt ontslagen en een goede kracht als opzichter is.
Ik wens u veel voorspoed.
Toen Flip weer thuis bij Emma kwam zei hij: „directeur
Kalman is een der besten, die ik ooit ontmoette".
„Vader vindt, dat inwonen met onze gehele inboedel
niet goed zal gaan", gaf Emma dan het verslag. „Als het
zou moeten, dan moet het natuurlijk. Maar vader spreekt
morgenvroeg met de inspecteur van de mijn Doevenberg,
waar hij vóór zijn pensionnering dertig jaar heeft gewerkt. Wanneer je daar kunt komen, en waarom zal dat
niet? hebben we meteen een mijnwoning, en kunnen we
vanzelfsprekend blijven wonen als je de hoofdopzichterscursus volgt."
Emma's vader had succes bij de inspecteur.
Flip kon de volgende week al beginnen, echter als hulpopzichter. „Afdelingsopzichter wordt bij ons iemand eerst
dan, wanneer hij heeft bewezen wat hij kan", had inspecteur Kom gezegd.
1 Juni 1914
** *
Doevenberg was een der oudste mijnen. De schachttorens
waren gemetseld. Ze lag aan een grote spoorweg midden
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in een rommelig gebouwde industriestad. De arbeiders
hadden haar naam veranderd in „Doeveslag" (duivenslag,
duivenhok), en dat had zijn goede reden. Om het toe- en
afvloeien van werkkrachten te beperken, hadden namelijk
vele mijndirecties een overeenkomst gesloten alleen arbeiders aan te nemen van mijnen, die deze overeenkomst
niet hadden getekend. Doevenberg was een van de mijnen,
.die deze overeenkomst niet hadden getekend. Wie dus van
mijn wilde veranderen, ging eerst naar Doevenberg en
van daar naar de mijn zijner keuze. Er waren daardoor
maanden met dertig procent personeelswisseling. De beambten leerden dus hun arbeiders nimmer goed kennen,
terwijl menig arbeider onhandelbaar was, omdat hij toch
maar slechts een korte tijd wilde blijven.
Flip had zijn schoonvader er wel eens over horen vertellen, maar er niet meer over nagedacht. Maar nu hij
voor het eerst met meesteropzichter Klippfisch ondergronds was, zag hij de gevolgen van zo'n toestand. Ze
begaven zich naar de werkfronten van enkele in aanleg
zijnde steengangen en grondgalerijen. Klippfisch gaf korte
bevelen, veelal op snauwende toon, en dreigde voortdurend
met boete. Toen hij iemand hiervoor opschreef, zag Flip
vele bladzijden volgekrabbeld met namen, die een geldboete hadden opgelopen. De afdelingsopzichters, die zij
ontmoetten, gaven Klippfisch zeer voorzichtige antwoorden en rapporteerden dat zij enkele personen hadden
beboet. *
De voorman van de grondgalerij in de laag Kreftenscheer kwam Flip bekend voor. Hij liet het licht van zijn
lamp eens goed op zijn gezicht schijnen, en riep toen vol
verbazing en blijdschap: „wel, kerel! de Hollandse Jan!
Ben jij dat? Nou, ik ben blij, dat ik jou terug zie."
„Flip, dat is een verrassing!" deed Jan verbaasd terug,
en liet er op fluistertoon op volgen: „goeie, beste Knokenflip".
Ze wilden elkaar nog meer vertellen. Maar Klippfisch
drong er op aan verder te gaan, en zei enkele minuten
later: „het is hier niet de gewoonte familiair met arbeiders
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om te gaan. Bemoei u zich verder ook maar niet met de
„dumme Hollander".
„Jan is een oude kompel van me en een schoolvriend, en
ik ben blij dat ik hem eens terug heb gezien", antwoordde
Flip, en verwonderde zichzelf dat hij zó kalm kon blijven.
Ze vervolgden hun weg door een oude grondgalerij in
de laag Mausegat. Enkele betimmeringen waren aan het
dak onvoldoende bekleed; uit een storingspleet was een
hoop kolengruis gevallen. Flip bleef automatisch staan,
terwijl Klippfisch stevig doorstapte. Ongeduldig bleef ook
hij staan en drong aan door te lopen. Flip stond nog steeds
op dezelfde plaats: hij rook iets. Het was dezelfde reuk,
die hij op de Bertha had waargenomen voor het begin van
de brand. Klippfisch kwam terug.
„Wat staat u daar te kijken als een gestoken kalf?"
„Ik ruik het begin van een mijnbrand. Er moet hier
ergens wat broeien."
„Ha, ha, hou me vast!" schaterde Klippfisch. „Die is
goed, zeg! Nog nooit hebben we hier een brand door
broeiing gehad. En nu verstaat zo'n nieuw hulpopzichtertje
de zwarte kunst om zo iets te ruiken! Jongens, daar wil
zich iemand reuze interessant maken! Dat moet ik de hoofdopzichter vertellen; die lacht zich een bult. Nee, die is
goed! Maar ik heb er genoeg van, ik kan m'n tijd wel beter
gebruiken als met. zo'n groentje maar rond te lopen. Ik ga
naar de schacht, Glückauf!"
Vlug stapte Klippfisch weg. Flip volgde hem met een
bezorgd gezicht.
Hoofdopzichter Bogmant, een lange kaarsrechte man
met een hooggedraaide zwarte snor, bekeek Flip heel, heel
medelijdend toen hij uit zijn badcel stapte, waar meesteropzichter Klippfisch de ,mooie mop' had verteld.
Teleurgesteld ging Flip tegen vier uur naar huis. — Zou
hij zich nu zo hebben vergist?.... en zich daarmee belachelijk hebben gemaakt!
Om vijf uur echter ging de bel.
„De opzichter moet zo spoedig mogelijk bij de hoofdopzichter komen", luidde de boodschap.
Bogmant ontving hem. Alle opzichters en meesteropzich128

ters waren bijeen geroepen; inspecteur Korn was ook aanwezig. — In de grondgalerij van de Mausegat was brand
uitgebroken.
Klippfisch, die opzij stond, durfde Flip niet aan te
kijken.
De inspecteur en de hoofdopzichter informeerden bij
Flip nauwkeurig naar zijn ondervindingen bij mijnbranden.
Flip kreeg daarop de opdracht, dé leiding te nemen bij het
metselen van twee branddammen.
Twintig uur later was de brandhaard afgesloten. Flip
had zich geen ogenblik rust gegund.
De volgende dag werd hij meteen afdelingsopzichter.
Zijn afdeling viel hem mee. Ze bestond uit twee belangrijke schudgootpijlers in de laag Finefrau, een kooUaag
van een meter twintig met een goed dak en vloergesteente;
de helling bedroeg tien graden. Langs de koolfronten van
ruim honderd meter lagen aan elkaar geschroefde ijzeren
goten. Door een persluchtmotor werd de gotentoer in
schuddende beweging gebracht, waardoor de erin geschepte kolen naar beneden gleden tot in de mijnwagens,
die aan 't einde van de pijler gereedstonden. Wanneer een
pand van twee meter breedte ontkoold was, legde men de
gotentoer in dit ontkoolde pand en begon de delving weer
in het aangrenzend koolgedeelte; het ontkoolde pand werd
met stenen opgevuld.
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XVI

AUGUSTUS

1914.

DE

HALVE

wereld was in oorlog.
Het grootste gedeelte van het personeel van de mijnen
werd opgeroepen ten strijde. Alleen de landstorm bleef
voorlopig nog thuis. Er heerste groot enthousiasme, maar
dit werd sterk getemperd bij het verschijnen van de eerste
lijsten van gesneuvelden. Als een der eersten viel directeur
Kalman van de Louise, luitenant in een huzarenregiment.
„Hij meende het zo goed met jou", zei Emma treurig,
terwijl ze de krant met het bericht aan Flip gaf.
„De mensen van diè mijn weten niet, wat ze in hem
verliezen", vond Flip, en bleef de hele avond stil.
De mijnen moesten blijven draaien en zeker gedurende
de oorlog. Niemand mocht meer van mijn veranderen.
Ouderen werden met enige drang aangespoord hun rust
af te breken, én weer op de mijn te komen, indien ze nog
tot werken in staat waren; gepensionneerd werd niemand.
Om het gebrek aan werkkrachten tot een minimum terug
te brengen, werden in alle bovengrondse bedrijven vrouwen te werk gesteld. De kolenproductie moest zo hoog
mogelijk worden opgevoerd. Daarom werden extra
diensten ingelast. Behalve de normale achturige ondergrondse dienst werden op Dinsdag en Donderdag een halve
en op Zaterdag een hele extra dienst ingevoerd. De hoofdopzichterscursus aan de mijnschool werd tot na de „overwinning" uitgesteld; geen beambte kon worden gemist.
Om het gebrek aan arbeidskrachten geheel aan te vullen, werden krijgsgevangenen ingeschakeld. Zo kreeg Flip
veertig Fransen, tachtig Russen en tien Engelsen. De Fransen waren allen goede mijnwerkers, de Russen grotendeels landarbeiders, het beroep der Engelsen varieerde
van apotheker tot groenteboer.
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Guillaume Saint-Catin was de voorman der Fransen;
hij zei porion (opzichter) te zijn geweest; hij kende het
werk. Hij was dé rechterhand van de Poolse schudgootmeester Trotski. Flip kon goed met hem overweg, en met
gebaren en de enkele Franse woorden die hij kende, werd
menig gesprek tot een goed einde gebracht. Toen Guillaume jarig was, moest de „chef" hem beloven na de middag in het kamp te komen. Flip deed het, en toen hij er
kwam, stond Guillaume voor een klein vuurtje vlees te
braden, yiees
dat had Flip in geruime tijd niet meer
gezien, en hem kwam het water in de mond.
„Haas?.... lièvre^gaga?" vroeg Flip nieuwsgierig.
Guillaume glimlachte, sneed er een stuk af en reikte hem
dit toe, gestoken aan een vork. „Bon appetit, chef!"
Het smaakte heerlijk!
„Merci, Guillaume. Lièvre?"
Guillaume lachte, bukte zich, en liet dan een kattevel
zien, dat hij achter een kist had verstopt. „Lièvre miauw,
chef!"
** *
Mac Nichol was een stoere Engelsman. Hij had twee
Russen ter beschikking voor het bedienen van een opbraak
en regelde met hen het hele kolen- en stenenvervoer. Mac
Nichol deed zelf zo weinig mogelijk; hij zorgde er echter
voor, dat de Russen het werk goed deden. Flip behoefde
de hele dienst niet naar hen om te zien.
Eens zat Flip niet ver van hem op een stuk hout z'n
boterham te eten. Emma had er geen beleg op kunnen
doen, maar daarvoor twee appels meegegeven. Mac Nichol
keek begerig met een schuin oog naar Flip en de appels.
De blik begrijpende, stak Flip hem voorzichtig een appel
toe, want hij had er,geen meer voor de Russen. Dankbaar
aanvaardde Mac Nichol 't geschenk, en mompelde iets dat
Flip niet verstond.
De volgende dag vond Flip in zijn werkjas, die hij
wegens de warmte ergens aan een stijl had gehangen, een
stukje fijne zeep. Er was een papiertje om gewikkeld, en
erop stond geschreven: from Mac Nichol.
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Emma was er erg blij mee; goede zeep had ze bijzonder hard nodig, want
Opnieuw was, op 21 Juli 1915, een zonnestraal in hun
huisgezin gekomen.
En kleine Paul liet zich niet graag met kleizeep wassen!
Schudgootmeester Trotski kwam haastig bij Flip aangelopen. Hij wist geen raad met Mahomed, een nieuwe
Aziatische Rus. Die wilde niet werken. Schelden hielp

niet; van schoppen en slaan was hij, evenals Flip, geeri
voorstander. Mahomed deed erg onrustig en draaide hevig
met zijn ogen: het leek, of hij naar alle richtingen keek.
Trotski, een Pool, kon zijn Pools met 'n mondvol Russisch
doorspekken, zodat de meeste Russen hem konden verstaan; bij Mahomed had hij geen succes.
Flip kroop de pijler op en vond de Rus in knielende hou132

ding naast de goot voor de steenvuUing. Hij keek Flip
smekend aan, en fluisterde: „Allah, Allah!"
Flip begreep hem onmiddellijk. Mahomed beleed de
Islam, en wilde zijn voorgeschreven morgengebed doen
alvorens hij begon te werken. Wilde hij het goed doen,
dan moest zijn gelaat naar het Oosten zijn gericht, waar
de zon opkomt.
Vlug pakte Flip het kompas, dat hij steeds bij zich droeg
en bepaalde het Oosten. Op een plankje, dat er lag, tekende
hij. met krijt de opkomende zon. De plank zette hij tegen
de steenvulling.
Mahomed's gezicht klaarde geheel op. Hij maakte drie
diepe buigingen voor de plank en was even stil.
Toen pakte hij de schop, en werkte voor zes man!
Mahomed bewaarde zorgvuldig de plank, en gebruikte
ze elke morgen voordat hij met zijn werk begon.
„Wat zullen we eten?" was een der voornaamste vragen in de eindeloze oorlogstijd. Alles was gerantsoeneerd.
Waar men ook kwam, overal kookte men koolraap. De
reuk maakte de mensen al misselijk. Ondanks de distributiebons, kon men vaak geen aardappelen krijgen; brood
en andere levensmiddelen ontving men in karige hoeveelheden, het brood vertoonde sporen van gehakt stro. Vet
en vlees ontving*lnen sporadisch, en dan nog maar uiterst
weinig. De kippen legden eieren van drie mark per stuk.
En in de mijn?.... Van de krijgsdienst vrijgestelde
houwers zaten tijdens het schaften met een pannetje
groentesoep tussen de knieën en lepelden deze naar binnen. Het weinige brood lieten ze liever voor de kinderen.
De krijgsgevangenen hadden hun brood al op als ze
aan de schacht stonden om af te dalen. Ze klaagden steeds
over honger en verwensten de koolraap. Iwan huilde op
zekere morgen van pijn. Flip bemoeide zich met hem;
op het dijbeen had de Rus een grote brandblaar. Hij had
slim willen zijn bij het uitdelen van eten. Ieder ontving
een liter soep of dunne stamppot in zijn pannetje. In de
rij staande werden ze om de beurt geholpen. Iwan ledigde
zijn pannetje vlug in zijn broekzak en zonder dat het in
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de gaten liep ontving hij ook een tweede portie. Maar het
hete soep- of stamppotwater was hem langs zijn been gelopen en had zijn sporen achtergelaten; de gefilterde zuurkool en aardappelstukjes had hij nog. Die haalde hij ondergronds uit zijn broekzak en deelde ze met zijn kompel.
Flip verbond de wond zo goed als dat kon.
Hoe beroerd ging het toch in de wereld toe, en hoe
wreed en egoïstisch waren de mensen! Er bleef eten over
in de kampen, maar daarmee voerden de hogere beambten
en kampleiders hun varkens en geiten, en de arme Rus
moest voor een hapje zuurkool zo lijden. Er was nu reeds
de derde kampbeheerder! De eerste, een straatarme en
onbekwame hulpopzichter, die door een bekkenbreuk invalide was geworden en daarom tot kampkommandant gepromoveerd, had al gauw een bioscoop in de stad gekocht.
De tweede had van een vrouw, wier man in de loopgraven stond, de zaak overgenomen; de vrouw, met zes kinderen, was niet meer in staat de zaak te leiden, en voor
'n appel en 'n ei moest ze de zaak over doen. En de derd e . . . . die kreeg al een omvang als een mammouth!
Trotski, die al 'n jaar of vijftien in de mijnen werkte,
was met een Rus uit de Oekraïne bijzonder bevriend geraakt.
Op een morgen kwam Trotski bij Flip: „u weet wel, die
Oekraïner, Petr Iwanowicz, wil weglopen".
„Voor mijn part kan hij naar de duivel lopen," mompelde Flip.
#
Trotski lichtte Petr natuurlijk in hoe Flip er over dacht.
Petr probeerde zijn geluk. Hij radbraakte een weinig
Duits, en Flip, door zijn jarenlange omgang met Polen
enigszins vertrouwd met hun taal, kon hem tamelijk volgen.
„Pan!" kwam Petr bij hem. „Petr weglopen, niet naar
duivel. Waar moet lopen naar vrij Holland ja?"
„Naar het Westen."
„Waar Westen?"
Ja, hoe moest Flip hier beneden in de mijn de richting
aangeven?
„Morgen heel vroeg, weglopen", fluisterde Petr.
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„De zon op de rug, zo beginnen, en dan steeds door,"
raadde Flip aan.
• „Dzenkoje Bocze!" (God dank) ik lopen.... zon op
r u g . . . . zon op r u g . . . . "
Petr ging door met het scheppen van stenen.
De volgende morgen verscheen hij niet op het appèl.
** *
Het was op een Maandagmorgen in Februari. De ,,vuurmannen", die in de nachtdienst alle bedrijven op aanwezigheid van mijngas hadden onderzocht, verlieten de
schachtkooi. — Niemand was er meer in de mijn. De
ochtendploeg stond gereed otn. af te dalen.
Plotsejing een hevige' donderslag, gevolgd door het
lawaai van weggeslingerde voorwerpen. De luchtdruk
wierp de voor de schacht opgestelde mensen door elkaar.
Allen vluchtten. Met veel moeite werden de krijgsgevangenen door de bewakers bij elkaar gehouden. De afsluitdeksel van de schacht lag voor de mijn op straat.
Wat was er gebeurd?
Spoedig wist men het: op de luchtverdieping — de twee
honderd meter-verdieping werd zo genoemd, omdat over
deze verdieping de luchtstroom naar de uittrekkende
schacht trok — waren vijf duizend kilo springstof en duizend slaghoedjes, in een magazijn dicht bij de schacht
opgeslagen, ontploft. Het was een geweldige ravage. Men
giste naar de oorzaak, en een van de vermoedens was
dat het ontdooien van in bevroren toestand geleverd
dynamiet de aanleiding kon zijn.
Flip en drie andere opzichters ontvingen van inspecteur
Korn de opdracht met vier door de directie aangewezen
brandweermannen van de reddingsbrigade af te dalen om
het vuur te blussen. Deze brandweerlieden hadden zich
enkele jaren voor de oorlog een wereldnaam verworven
bij de reddingswerkzaamheden in de brandende Franse
mijnen van Courrières, waar meer dan duizend mijnwerkers de dood hadden gevonden. Ze stonden hier onder
leiding van brandmeester Middendorf, en ze brachten een
dynamo mee, die door perslucht kon worden aangedreven
en waarop twee schijnwerpers waren aangesloten.
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Beneden gekomen zagen ze, dat achter de gemetselde
laadplaats, waar het dynamietmagazijn gelegen was, de
houten betimmeringen in brand stonden. In de vloer van
het dynamietmagazijn had de ontploffing een diep, trechtervormig gat geslagen. Als kabouters sprongen de vlammen langs dq betimmeringen, verdwenen 'n ogenblik
om groter en ongeduldiger terug te keren: het was een
schitterend doch huiveringwekkend gezicht. Met vier
brandspuiten tegelijk werd het vuur bestreden. De waterleiding, met een doorsnede van honderd vijftig millimeter,
voerde voldoende water aan. ledere brandweerman had
een opzichter als assistent. Middendorf ging met zijn spuit
voorop; Flip volgde hem op de voet. De door het stopzetten van de ventilator getemperde luchtstroom dreef hun
de rook en waterdamp tegemoet. Door de grote, waterdichte hoeden en de eveneens waterdichte pakken en rubberlaarzen waren ze enigszins beveiligd tegen de honderden steentjes, die door de plotselinge afkoeling en door het
spuiten van dak en wanden af sprongen. Ze moesten menige vlugge en behendige sprong nemen om niet getroffen te worden door omvallende betimmeringen en afvallende stenen.
Middendorf en Flip waren nu tien meter voor, vlak
achter hen kwam de waterstraal van de tweede spuit, en
op gelijke afstanden volgden de derde en de vierde. Daar
achter zetten enkele onverschrokkene houwers nieuwe betimmeringen en herstelden wat te herstellen viel.
De eerste spuit naderde langzaam de plaats waar de
steengang de laag Mausegat sneed. De kool brandde! Middendorf riep naar de andere spuiters. Vlug kwamen de
andere spuiten te hul^. Tegelijk richtten ze de stralen op
de gevaarlijke plaats. Het siste, het knetterde, het kraakte.
Rook èn waterdamp belemmerden de ademhaling en veroorzaakten hoofdpijn.
Er kwam aflossing, andere brandweerlieden, andere opzichters, andere houwers, nieuwe krachten....
„Ik blijf," zei brandmeester Middendorf kort.
„Ik ook," antwoordde Flip zonder aarzeling.
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En hun spuit ging weer voorop, de anderen moesten
nog een tijdlang de smeulende koollaag besproeien.
„Kun je nog, kompel?" vroeg Middendorf.
„Het gaat," was Flip's kort bescheid.
'
„Dan maar weer vooruit!"
Nog drie volle uren duurde de zware strijd tegen vuur
en rook, toen kwam een kentering. Vuur en rook werden
minder: de strijd bleef, maar het ergste was gedaan.
Spoedig hadden ze het eind van de brand bereikt. Zestien
volle uren had hij gewoed over een lengte van acht en negentig meter.
Inspecteur Korn, de directie en het Staatstoezicht kwamen op de plaats, waar de brand had gewoed. Ze waren
vol lof over de prestatie der mannen. De brandmeester
was op zijn beurt vol lof over de opzichters en houwers,
die hem en de andere brandweermannen trouw terzijde
hadden gestaan, maar Flip kreeg een extra pluim. — „Hij
heeft van het begin tot het eind volgehouden, en dat speelt
zo licht niemand klaar," zei Middendorf. Korn toonde zijn
erkentelijkheid en gaf Flip een week verlof, terwijl de
inspecteur besliste: zijn afdeling én zijn werk zullen door
de meesteropzichters Klippfisch en Gepper in 't oog worden gehouden.
De volgende dag vertrokken de brandweerlieden. Brandmeester Middendorf kwam nog even bij Flip aan.
„Ik moet je iets vragen, jonge vriend," begon hij, en
toen Flip hem verrast aankeek, vervolgde hij: „jij was
een van de beste werkers, je hebt ons flink geholpen.
M a a r . . . . ben jij links georiënteerd?"
Even kon Flip niets zeggen. „Weineen," zei hij dan, en
dan kwam zijn wedervraag: „hoe kom je daarbij?"
„Dan moet je dat beslist tegen inspecteur Korn zeggen.
Ik heb hem verzekerd, dat jij een der beste werkers bent
geweest, en dat je een góéde kracht voor de mijn bent.
Hij was het met mij volkomen eens, dat je moed, verstand,
kennis en fatsoen genoeg hebt. Maar hij vond het jammer,
dat je zo kameraadschappelijk met de arbeiders om gaat,
en zelfs ook met de krijgsgevangenen; daaruit concludeert
hij, dat je linkse sympathieën hebt. Ik wist daar natuur137

lijk niets van, maar ik heb toch gemeend jou over ons
gesprek te moeten inlichten."
„Ik ga menselijk om met de arbeiders en met iedereen"
onderbrak Flip.
„Praat eens met hem, en zeg hem ronduit alles wat je
op je hart hebt. En ik hoop voor mezelf, dat wij elkaar
nog wel eens zullen ontmoeten; je bent een vriend van me
geworden. Tot ziens! en veel geluk".
Toen Flip over deze woorden had nagedacht, besloot
hij niet met Korn hierover te spreken; hij voelde er niets
voor om zijn mensen, waarmee hij goed kon opschieten en
van wie hij zulke behoorlijke prestaties verkreeg, vanuit
de hoogte te moeten behandelen terwille van een promotie. En hij genoot de volle week van zijn verlof. Een
door Klippfisch geprotegeerde opzichter en een nieuwe
schudgootmeester — Trotski was de dag na de brand ziek
geworden — vervingen hem.
De eerste dienst na het verlof bracht Flip verschillende
verrassingen. In die week was er al heel wat veranderd.
Guill'aume stond bij de kolenlaadkast, en naast hem de
nieuwe schudgootmeester. Hij was enkele weken geleden
ontslagen van het oorlogsfront om in de mijn te gaan werken. Pifpaf had men hem al genoemd, speciaal onder de
krijgsgevangenen. Pifpaf was radeloos. Tien Fransen en
veertien Russen waren niet verschenen, en de anderen
wilden niet werken. Een Rus zat in de pijler te huilen
als een kind. Guillaume deed alsof hij Pifpaf niet verstond
en trok zich nergens wat van aan.
„Ik ben het al zat mij met zo'n gezelschap verder te
bemoeien" besloot de nieuwe schudgootmeester zijn relaas over dit alles tegen Flip".
Guillaume schold geweldig en Flip getroostte zich alle
moeite hem te begrijpen. Hij sprak over een idioot en een
filou die hem allebei konden lècher.... ja, wat wel? dat
woord verstond Flip helemaal niet, maar Guillaume's stopwoord klonk dan ongeveer als: liminimars.
Wat moest Flip daaruit opmaken?.... Twee mannen
waren er geweest, 'n idioot en 'n filou; maar wat moesten
die doen? wat bedoelde Guillaume?
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„Wat moeten of mogen of kunnen die twee, Guillaume?"
Guillaume toonde zijn tong en wees dan op het onderste
deel van zijn rug. Flip glimlachte en knikte begrijpend;
nou, dat konden die twee hem óók; de meesteropzichters
Klippfisch en Gepper, die Pifpaf in de afdeling hadden
gebracht.
Hij kroop nu de pijler op gevolgd door Guillaume en
Pifpaf. Toen de krijgsgevangenen hem zagen, groetten ze
hem met een blij „ha-ha", en gingen ze een voor een aan
het werk. Flip zag hun blijdschap, en dat deed hem goed.
De schudgoot werd in bedrijf gezet, en spoedig was ze met
kolen gevuld. Daarboven zat, naast de steenvulling, nog
de huilende Rus: Mahomed. De vervangende opzichter en
Pifpaf hadden hem zijn bidplank afgenomen en nog flink
geschopt; hij toonde blauwe plekken op zijn dijbeen en zijn
kuit. Drie dagen had hij geweigerd de mijn in te gaan.
Voor straf had men hem daarom in het kamp, gedurende
de tijd dat hij anders op de mijn was, met het gezicht in
de koude wind op één plek laten staan; vandaag was hij
naar de mijn geslagen zónder eten. Flip, door medelijden
bewogen, gaf hem zijn boterham. Guillaume kwam al met
een nieuwe plank en 'n stuk krijt aandragen: Flip tekende weer de opgaande zon.
Na een halve dienst liep het weer als gesmeerd in de
afdeling. En de volgende dag kwamen ook de andere
achterblijvers weer opdagen.
Flip zocht de zieke Trotski op. Deze verklaarde met
trots, dat hij zich, naar het voorbeeld van beroemde legeraanvoerders om strategische redenen had teruggetrokken reeds op de eerste,dag na de brand, toen die Pifpaf
gekomen was.
Pifpaf bleek grossier in sigaren en tabak te zijn. Hij bezat zeven grote zaken in verschillende grote steden, ook
in deze stad. In zijn jeugd had hij een blauwe Maandag
in de mijn gewerkt. Hij ontving nu het loon als meesterhouwer, maar voerde geen klap uit. Vaak zat hij de hele
dienst naast de steenkiep te dutten. Hij was als onmisbaar voor de mijn opgegeven en van het front teruggekomen. Als tegenprestatie ontving hij enkele malen per
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week de hoofd- en meesteropzichters in een der grote restaurants in de stad, waar men voor zwarte prijzen naar
hartelust goed en vettig kon eten, zwaar drinken en volop
roken.
De grootste verrassing voor Flip én de meest aangename, was, dat de Hollandse Jan geregeld in zijn afdeling
kwam. Hij moest de water- en persluchtleidingen in de
districten van de meesteropzichters Klippfisch en Gepper
controleren en in orde houden. Een bankwerker was niet
te krijgen: daarom had men Jan met dit werk belast.
In de zomer die hierna volgde dreigde een typhusepidemie grote omvang aan te nemen. Iedereen moest tegen
die ziekte worden ingeënt, ook de mijnwerkers. De inenting veroorzaakte veelal enige dagen 'n lamme of 'n luie
arm, of koortsen: dat betekende werktijdverlies voor
de zo hoognodige kolendelvers. Want zij moesten met
hak, schop of hamer werken! Daarom kregen zij de prikken op hun zitvlak.
In het badlokaal stond een tafel met medische benodigdheden; de arts en zijn helper stonden er naast. Aan een
klein tafeltje zat een schrijver met een lijst om aan te tekenen, wie er waren geweest. De mijnwerkers stonden,
na hun bad te hebben genomen, in een lange rij gereed
om de heilzame prikjes te ontvangen. Was men aan de
beurt, dan ging men met de afgezakte broek in gebukte
houding staan. De helper ontsmette de te beprikken plek
met benzine en de dokter prikte enkele malen vlug
achter elkaar
au! au! en de geprikte sprong weg om
plaats te maken voor de volgende. — Zo ging het die dag
na elke dienst twee volle uren door: een prachtige parade.
De dokter en zijn helper transpireerden als ijsberen in
een tropentuin.
Met de dag werd het mijnhout schaarser. Elk stukje
moest worden teruggewonnen en passend gesneden weer
worden gebruikt. Op een gegeven moment was er geen
dennenhout meer te krijgen. Daarom gebruikte men berkenhout. De kompels deden nu een nieuwe ervaring op:
het dennenhout kraakt bij hoge druk, dat wisten ze en ge140

durende hun werk hielden ze rekening met dit geluid;
het berkenhout echter zong zacht als een koffieketel.
Maar de kaalhoofdige Trotski had nog iets anders ontdekt: hij haastte zich van de ene betimmering naar de
andere, ving er met de handen de druppels sap op die
door de druk van het dak uit het pas gekapte hout geperst
werden. Dan wreef hij over z'n kale schedel; immers....
berkenwater, goed voor de haargroei, was ontzettend
duur geworden en nu kreeg hij het ondergronds gratis.
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XVII.

DOODMOE

NA EEN ZWARE
anderhalve dienst, ging Flip op een regenachtige Novemberavond naar huis. Het daglicht had hij niet eens gezien:
's morgens om vijf uur was hij afgedaald en 's avonds na
zessen pas opgekomen. Emma wilde juist de tafel dekken toen er gebeld werd.
„De opzichter moet onmiddellijk naar de mijn komen!"
werd hem door een bode gezegd.
„Wat is er gebeurd?" vroeg Flip.
Maar de bode gaf er geen antwoord op, en was dadelijk
verdwenen in de donkerte. — Kon het een instorting zijn?
een zwaar ongeval?
Op de opzichterskamer stond meesteropzichter Klippfisch op hem te wachten. Naast hem stond de oude Mannel, Flips meesterhouwer.
„U hebt de lijst van de mensen, die verzuimden hun contrólepenning aan de schacht af te halen, niet geparafeerd. Doe dat nu maar even."
„Alles was in orde^ bovendien zoals u weet een zware
dienst door het mij gegeven stel nieuwe krijgsgevangenen,
en dertien uur; mij dunkt
"
„Teken u even, dan kunt u gaan."
„Dus voor die ellendige flauwe kul ben ik geroepen,
heb ik me gehaast, dacht ik aan een ongeluk of instorting hier. — Bovendien, die lijst aftekenen, dat had Mannel ook kunnen doen; hij is van alles op de hoogte."
„Ik eis, dat de afdelingsopzichter het doet. — Ik haal
hem midden in de nacht uit zijn nest ervoor. Gemakzucht
en luiheid zal ik u wel eens afleren."
Flip vloog op. — Van luiheid laat zich geen eerlijke
mijnwerker beschuldigen.
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„Ik waarschuw u mij voor lui uit te maken", zei hij
dreigend.
Ironisch en geniepig lachend vond Klippfisch het raadzaam van de opzichterskamer te verdwijnen en zijn eigen
kantoor binnen te gaan.
De volgende Zaterdag moest de gewone extra dienst
worden gemaakt. Aan het einde daarvan, 's Zondagsmorgens omstreeks vijf uur, stonden Flip en meesterhouwer
Mannel in de steengang bij de opbraak. Het was de laatste
tijd wel gebeurd, dat de krijgsgevangenen en ook anderen
hun werkpost te vroeg verlieten. Dit kon niet getolereerd
-worden.
Ongeveer twintig meter verder werkte Jan aan de water-
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leiding. Ze hadden elkander al een goede Zondag toegeroepen !
In de verte kwamen twee mannen met blinkend gepoetste koperen lampen aanslenteren. Ze bleven bij Jan
staan, en Flip hoorde de venijnige stem van Klippfisch:
„wat sta jij hier te prutsen? Dat luiwammest en donderstraalt hier maar raak".
Nauwelijks was Klippfisch uitgesproken, of een flinke
waterstraal spoot uit de leiding in zijn richting. Vloekend
sprongen de twee vrienden opzij.
„Dat heb jij met opzet gedaan!" donderde Gepper, terwijl Klippfisch druipend op Flip afstormde, die niet kon
nalaten hartelijk te lachen.
„Nou is het genoeg! nou is het genoeg en uit!" riep
Klippfisch, toen hij voor Flip stond, en Gepper ook toestapte. „Jij zit overal in de contramine. Neem een voorbeeld aan onze nieuwe schudgootmeester, d i e . . . . "
„Die maft en slaapt en luiert en eet en drinkt, maar niet
werkt, omdat ie 'n grossier is!" antwoordde Flip scherp
maar zeer kalm.
„Hoort u, meneer Gepper, hoort u het? En dat wordt
gezegd door zo'n luie dief. Ja, jij bent een luie dief, je
hebt een stapel oud hout uit mijn district laten stelen. Ik
heb je allang in de gaten. Jij bent een schavuit en een
lafaard; in de loopgraaf hoor je thuis".
Verder kwam Klippfisch niet. Flip had hem bij z'u borst
gegrepen en in de éen meter diepe watergoot geslingerd,
waardoor het vuile, modderige water werd afgevoerd.
Gepper, die Klippfisch te hulp snelde, lag in 't volgend
moment langs de wand van de steengang, de benen omhoog en de suizebol in z'n hoofd.
„Wie volgt!" riep Flip.
Klippfisch kroop proestend en vloekend, door en door
nat en bevuild uit de goot; Gepper stond op en schudde
z'n hoofd. De meesteropzichters zetten het op een lopen.
Klippfisch, kon Gepper niet bijhouden. Hij liep mank. De
zwarte modder zat in zijn haren en op zijn kleren, meterstok, lamp en pet had hij op het toneel van de strijd achter144

gelaten. Guillaume en andere naderbij komende krijgsgevangenen gierden het uit van de pret. Lachend pakt^
Jan Flip bij de schouders:
„Nu was je werkelijk mijn echte ouwe Knokenflip!"
fluisterde hij hartelijk. En dan, dat iedereen het kon
horen: „ik heb die twee toch goed wakker gemaakt toen
ik vlug de flensverbinding losschroefde. Jongens, wat een
vermakelijke vertoning, en wat hadden ze veldheergezichten, toen ze het veld ruimden".
„Ik deed het", vervolgde Jan. „En jou. Flip, hebben ze,
vooral Klippfisch, erg beledigd. Ik heb 't gehoord, op mij
kun je rekenen."
„Op jou, Mannel?"
„Ik zal die twee schoften niet sparen, reken erop", gaf
deze bescheid.
Even later gingen ze samen naar de schacht. „Ik kan
zeggen wat ik wil", zei Jan. „Mij kunnen ze hier niets doen.
De laatste van deze maand vertrek ik naar Nederland,
mijn vaderland. Kun je nog herinneren, dat jij het eens
had oyer een Nederlands mijngebied? Wel, ik heb werk
gekregen op een nieuwe mijn daar; het is in de provincie
Limburg."
„Dat wil dus zeggen, Jan, dat we elkaar nooit meer terug
zullen zien", merkte Flip weemoedig op. „Maar ik zou je
dit willen vragen. Vandaag komt niks van de hele herrie
uit de bus. Doch Maandagmorgen dansen de poppen. Willen jullie, jij Jan en jij Mannel, om vijf uur op de mijn
zijn, dus wat vroeger. Ik denk wel, dat ik jullie als
getuigen zal nodig hebben. Want je verdedigen tegen twee
meerderen van dat slag valt niet mee."
„Dat komt in orde!" en Jan gaf zijn hand erop.
„Natuurlijk", antwoordde ook Mannel.
's Maandagsmorgens stond Gepper op het kantoor bij
hoofdopzichter Bogmant. Door de openstaande deuren zag
Flip hun gezichten. De hoofdopzichter, zeer verontwaardigd, keek minachtend naar Flip, die achter Gepper bleef
staan. Deze vertelde, dat Flip Klippfisch erg had toegetakeld. Hij lag te bed met een zware verkoudheid, die
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hij in de watergoot had opgelopen. Zijn linker enkel was
verstuikt, misschien wel gebroken, dat moest de dokter
nog uitmaken. En de stakkerd had niets anders gedaan dan
Flip verweten, dat hij hout uit zijn district had laten weghalen. Flip moest zwaar gestraft worden.
De hoofdopzichter was het daarmee volkomen eens, Flip
natuurlijk helemaal niet,
„Ik heb twee getuigen, die onder ede kunnen verklaren,
dat hij mij voor luie dief, schavuit en lafaard heeft uitgemaakt, die in de loopgraaf aan het oorlogsfront behoorde.
Als jullie het met hem eens zijn, sta ik hedenmiddag
om 2 uur bij de kolonel van het Militair Gezag. Die zal
dan wel uitmaken wie de lafaards en schavuiten zijn, de
arbeiders aan het front of de rijke zakenlui, die ondergedoken zijn in de mijn. Is vóór elf uur niemand van jullie
twee in mijn afdeling geweest om mij te zeggen wat jullie
van plan zijn, dan gebeurt onmiddellijk wat ik heb gezegd.
Het hout heb ik niet weg laten halen. En nu ga ik, naar
beneden."
Hij draaide zich om en ging naar het badlokaal.
Tegen tien uur verschenen de hoofdopzichter en Gepper in zijn afdeling. Ze waren de vriendelijkheid zelve en
spraken over vergevensgezindheid en verdraagzaamheid.
Ze wilden over het geval niet meer spreken en verzochten
Flip ook erover te zwijgen. Zoiets kon in een zenuwachtige
tijd wel een keer gebeuren.
En toen Flip Mannel trof na dienst bij het naar huis
gaan, zei deze: „ja, wij zijn bij hén geweest, Jan en ik. Het
ging er niet zuinig toe toen wij er onze mening zeiden.
En toen Jan daarbij ook nog meteen zijn dienst opzei,
werden die twee zo mak als lammetjes. Ik mag nooit meer
over 't geval spreken, hebben ze mij bevolen. Jan moest
ook zwijgen, maar die gaat nu toch weg.
Voordat Jan vertrok nam Flip nog afscheid van hem.
Ondanks de overtuiging dat ze elkaar nimmer terug zouden
zien, zeiden ze: „Tot ziens!"
Het ging de eerste weken heel goed.
Maar een maand later had Gepper blijkbaar alle goede
146

voornemens vergeten. Klippfisch deed weer dienst en de
vriendschap tussen de twee meesteropzichters scheen
hechter dan ooit. Gepper werd met de dag onhebbelijker
tegen Flip. De ene opmerking volgde op de andere
Aan allerlei flauwiteiten besteedde hij aandacht. Op een
morgen begon hij de onderlinge afstanden der dwarsliggers
onder het spoor in een nieuwe remhelling te meten. '
„U weet het", sprak hij Flip aan, die erbij was komen
staan, „het voorschrift is zestig centimeter, maar hier liggen de dwarsliggers op 57 en 63 centimeter afstand. Ik
zal voorstellen u deze maand geen premie toe te kennen."
„Ik geloof waarachtig dat u gek is geworden", zei Flip
heel kalm en verwijderde zich.
„U komt onmiddellijk terug!" schreeuwde Gepper opgewonden, en stampte op de grond en gebaarde met z'n
armen", anders zult u de gevolgen van uw dienstweigering
moeten dragen."
Flip hoorde 't. Kalm ging hij naar de telefoon in de
steengang. Hij belde de hoofdopzichter op, want hij wist,
dat die om deze tijd soms uren lang op een bankje in de
telefooncel bij de schacht zat ,het vervoer te regelen'.
„Hier Bogmant".
„Hier opzichter Flip. In mijn afdeling is een man gek
geworden. Wat moet ik doen?"
„Wat? Is hij kalm of is hij nog al wild?"
„Erg wild en opgewonden, heer hoofdopzichter."
„Tja, laat hem door een paar flinke kerels voorzichtig
naar de schacht brengen. Maar zorgt u vooral, dat hij zichzelf of anderen geen kwaad doet. Ik kom u tegemoet."
„Komt in orde, heer hoofdopzichter."
Gepper stond voor het front van de galerij en schold
met de voorman Pils over de slechte uitvoering yan het
werk; hij noemde Pils de grootste luilak in tegenwoordigheid van de andere kompels. Pils vloog op; op dit moment
kwam Flip er bij, en zei heel kalm, maar heel beslist tot
Gepper:
„In opdracht van de hoofdopzichter moeten een paar
flinke kerels en ik u voorzichtig naar de schacht brengen:
u bent gek geworden".
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Toen leek Gepper werkelijk gek, zo viel hij tegen Flip
uit. Maar deze stroopte op een bijna plechtige wijze z'n
mouwen op: Gepper verstomde, hij had al een keer met
Flip's sterke armen kennis gemaakt.
„Pils, jij, en nog 'n kompel.... ja, kom jij maar Jup„
moeten mij helpen hem weg te brengen; hij is werkelijk
gek. Dat zien jullie toch allemaal. De hoofdopzichter komt
ons tegemoet."
De drie maakten zich gereed; zonder een woord te zeggen, ging Gepper mee. Pils hield hem bij zijn kraag vast
en Jup had een arm te pakken.
In de steengang ontmoetten ze de hoofdopzichter. Stomverbaasd keek die toen hij de ,gek' zag. „Maar... maar..."
was alles, wat Bogmant kon zeggen.
Gepper wilde meteen uitvallen.
Flip echter stuurde Pils en Jup terug, en zei toen: „Hij
heeft zich niet aan onze afspraak gehouden vergevensgezind en verdraagzaam te zijn. Dat noem ik wel degelijk
gek. Ik hoop, dat hij genezen is."
Flip kreeg geen antwoord en ging terug naar zijn afdeling.
iti * II:

Het Kerstfeest naderde. Wat men verdiende, dat ging
geheel in het huishouden op; alles was duur, en wilde men
iets bijzonders hebben, dan kostte het veel geld. En op
het Kerstfeest moest men toch iets goeds en moois hebben.
Daarom stapte Flip op een middag naar de Spaarbank in
het stadje, dat een half uur gaans van de Bertha lag;
daar had hij vroeger het boekje genomen, en ook gelaten
en steeds het gespaarde geld erbij gedeponeerd. Flip stond
voor een overweg, de slagbomen waren gesloten.
Hei !wie stond daar aan de andere kant?
'
Wel, inspecteur H u m a a n . . . .
Ook hij had Flip gezien, en wenkte groetend.
Zodra de trein gepasseerd was, gingen ze op elkaar toe,
schudden elkaar hartelijk de hand, en tegelijk was hun
beider vraag: „hoe gaat het met u?"
„Nou, Flip", begon Humaan. „Weet je nog van ons laatste
onderhoud? Durf en aanpakken; niet bang zijn, wel eerlijk
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en menselijk. Dan kom je er. — Wel, hoe is het afgelopen
met ons vijfjarenplan van toen? Heb je nu geleerd met je
meerderen om te gaan? Ik zou graag 't een en ander ervan
horen. Weet je wat, ik heb op het ogenblik tijd. Waar ga
je naar toe? Ik loop met je mee."
Flip vertelde, de oude heer luisterde. Van tijd tot tijd
trok hij aan z'n oorlogssigaar en blies de rook nadenkend
in de lucht. Af en toe streek hij over z'n baardje en lachte
hartelijk. Flip vertelde ook de twee laatste gebeurtenissen
met Klippfisch en Gepper.
„Nou", zei Humaan eindelijk, „Louise is zowat de achterlijkste mijn die ik ken. Maar het is goed, dat je zoiets
ook eens hebt meegemaakt en gezien. Doevenberg is een
ondergronds modern ingerichte mijn. Ik ken inspecteur
Korn persoonlijk goed, hij is een bekwaam vakman en een
goed mens. Hij leeft zeer teruggetrokken. Ik zal hem een
dezer dagen opzoeken en hem vragen jou voor ons vrij te
geven. Ik' moet dat doen omdat het Militair Gezag zijn
toestemming zal vragen op mijn aanvraag. Dan begin je
weer als afdelingsopzichter bij ons, ik bedoel op onze oude
schacht Bertha."
Flip knikte goedkeurend.
„Ik ken Klippfisch en Gepper. Beiden zijn Sileziërs, en
ik kan begrijpen, dat ze vrienden zijn. Klippfisch heb ik
'n vijftien jaar geleden wegens luiheid en onbetrouwbaarheid moeten ontslaan; hij was toen hulphouwer op een
mijn, waar ik hoofdopzichter was. Gepper, die ook onder
mij werkte, had nogal praatjes. Bij de mensen van onze
streek passen beide niet. — Wel Flip", en nu sprak Humaan
weer met ,U', „zegt u gerust uw betrekking voor 1 Januari
op; de contracten lopen drie maanden. Dan kunt u op
1 April weer bij mij zijn."
„Ik ben u zeer erkentelijk, inspecteur, en ik zal mijn
dankbaarheid tonen door èn hard èn goed te werken", antwoordde Filp ontroerd.
Ze spraken nog even over familie-omstandigheden en
toen namen ze hartelijk afscheid, met een: „tot ziens!"
Enige dagen later kwam inspecteur Korn in de afdeling
van Flip, en sprak met hem over het gebeurde met Gepper.
U9

Even lachte Kom. Ook. raakte hij de vorige historie met
Klippfisch aan. Dan gaf hij Flip vriendelijk een hand en
zei: „niemand zal u hier meer lastig vallen. Ik wens u
vooruitgang en tenslotte een vooraanstaande positie in de
mijnbouw toe".
Met deze vriendelijke woorden nam inspecteur Kom
afscheid van Flip, die op 1 April 1918 voor de tweede maal
in dienst trad op de oude schacht Bertha, de mijn in de
bossen.
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EN VOELDE HET: DE OORlog liep ten einde. Ontberingen waren er vele. Zekerheid
in de overwinning was bij velen verdwenen; het merendeel hoopte op geen beslissing. Maar als er opgeschroefde
frontberichten kwamen, vlagde iedereen weer, vergat
men de doden en de ontberingen.
De inwerking van de oorlog was natuurlijk ook op de
oude schacht Bertha te zien, doch het saamhorigheidsgevoel
van de oude kern van beambten en arbeiders was nagenoeg gebleven. De ondergrondse bezetting had men door
het tewerkstellen van Poolse civiele gevangenen en tuchtschoolklanten op peil proberen te houden. Bovengronds
werkte een groot aantal vrouwen.
Hoofdopzichter Baas was naar schacht Ida overgeplaatst,
die tien kilometer noordelijk in de bossen lag en enige
tijd geleden was afgediept. In zijn plaats was de vroegere
meesteropzichter Hoberg gekomen. Warner, die met Flip
samen op schacht III afdelingsopzichter was geweest, fungeerde als meesteropzichter en was Hobergs plaatsvervanger. Dat had Flip ook kunnen zijn; doch hij gunde hem de
promotie en voelde zich gelukkig, dat hij weer in zijn
oude vertrouwde omgeving als afdelingsopzichter kon
werken.
Inspecteur Humaan stelde er prijs op, dat iedere afdelingsopzichter alle gangen van het ondergronds bedrijf
nauwkeurig kende. Daarom moest Flip gedurende een
week met hoofdopzichter Hoberg alle afdelingen doorkruisen. Het viel hem op, dat de Bertha, die vroeger al enige
voorsprong op andere mijnen had, deze nog had vergroot.
Nieuwe vindingen werden hier geprobeerd en toegepast
wanneer ze voldeden. Behalve de voorlieden waren alle
arbeiders met electrische lampen uitgerust, die heel wat
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beter licht verspreidden dan de benzinelampen. Om 't werk
van de houwer minder inspannend te maken, nam men al
geruime tijd proeven met hakken, die door 'perslucht in
snel stotende beweging werden gebracht. De delfhamer,
die al gauw afbouwhamer werd genoemd, en waarmee men
ook proeven nam, beloofde echter belangrijk betere resultaten; trots toonde Hoberg Flip zulk een machine.

Ze daalden dé neerbraak af, die de kom van de laag
Zonneschijn ontsloot. Daar aanschouwde Flip iets, wat een
mijnwerker bij zijn vak niet gauw zal ontmoeten. Overal
hingen aan het dak van de galerijen lange druipsteenfiguren. Het witte kristal schitterde in het licht der mijnlampen. De watergoot was op verschillende plaatsen door
dezelfde kristallen bijna dichtgegroeid; 'n paar arbeiders
waren bezig de goot open te houden. In een verlaten galerij
had zich een druipsteengrot gevormd. Staande en hangende
kegels en duizenden op witte bloesem gelijkende sterretjes
versierden dak, vloer en wanden. Het flikkerend licht van
de lampen veranderde de gangen in sprookjespaleizen
„Wat is dat mooi!" zei Flip vol bewondering. „Hoe is
zoiets in de zwarte mijn mogelijk?"
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„Het zijn gipskristallen", verklaarde Hoberg. „Je weet,
dat we verleden zomer een waterdoorbraak hadden op de
nieuwe schacht Ida; Ida is door een steengang met Bertha
en schacht III verbonden. Plotseling stroomden grote
massa's, veertig kubieke meter per minuut, uit een scheur
in de witte mergel, die hier de deklaag vormt. Het water
stroomde langs schacht II naar onze schacht. De mensen,
gewaarschuwd, sloegen op de vlucht en kwamen gelukkig
allemaal naar boven. Jammer genoeg konden we de sterke
damdeuren niet bijtijds sluiten, anders hadden we grote
watermassa's tegen kunnen houden. Alle bedrijven op en
onder de 500 meter verdieping liepen vol. Het water steeg
in onze oude schacht vijftien meter hoog. Ze hebben toen
de schachtkooien vervangen door waterbakken, die zich
automatisch sloten en openden. Maar toen men ermee begon te werken bleek, dat ze leeg boven kwamen; de duikmeester van de mijnschool, die er bij te pas kwam en in
zijn duikerpak tot aan de laadplaats klom, constateerde
dat hout, gereedschapskisten en allerlei andere voorwerpen
door het water naar de schacht gespoeld waren en als het
ware een afsluitlaag vormden. Hij en onze opzichter
Baiter zijn toen afwisselend in het duikerpak naar de laadplaats gedoken, hebben daar de obstakels verwijderd en
draadkabels met sterk gaas voor de toegang van de
schacht gespannen. Om het uur losten die twee elkander
af; ze besteedden er zes en dertig uur aan. Toen konden
de waterbakken werken en zodra onzg oude stoompompen weer in bedrijf gezet waren werd het water mede
door de hulp van de twee electrische pompinstallaties
van schacht III en die van de Ida, langzaam maar zeker
weggepompt. — De gipskristallen hebben zich gevormd,
doordat het water, waarin koolzure kalk was opgelost,
zich heeft gemengd met water, dat zwavelzuur bevatte".
De hele week waren ze samen. Er werd veel verteld en
uitgelegd, en men woog elkanders meningen.
De laatste tocht, die ze ter verkenning maakten, ging
naar de hoofdsteengang op de 400 meter verdieping. De
delving der ontginbare kooUagen was hier bijna voltooid.
„Je ziet, hier blijft nog wel wat zitten", wees Hoberg.
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„Waarom ontgint men deze laag niet?" vroeg Flip, en
bleef staan terwijl Hoberg al een eindje doorgelopen was.
„Mij dunkt, dat het toch te doen is."
„Dat is de laag Vos, legde Hoberg uit. „Zoals je ziet
is de laag maar zestig centimeter dik en met steenstreepjes
doorgroeid. Daarbij is de helling 60° en de kool zo hard
als ijzer. We hebben een kleine pijler erin gehad, maar de
prestatie was er zeer slecht. Zonder schieten kregen we
geen kilo kolen, en toen hebben we 't maar opgegeven."
„Als men het eens probeerde met eén lange pijler,^die
tot aan de 300 meter verdieping reikt", stelde Flip voor.
„Wanneer dan de houwers trapsgewijze werken, lijkt mij
succes niet uitgesloten. De prestaties zullen zéér redelijk
zijn, want we mogen niet vergeten, dat de laag ontsloten
is en de afvoer geen moeilijkheden baart. Dus alles ligt
hier om zo te zeggen klaar! Op een der mijnen waar ik
gewerkt heb had men uit een zelfde pijler nog een behoorlijke opvoer."
„Daar heb je 't over een ontginningsmethode waarover
ik tot nu toe nog nooit heb gedacht. Zou jij het aandurven?"
„Natuurlijk durf ik het aan."
„Maak eens een plan, dan zal ik er met inspecteur
Humaan over spreken. Wellicht hebben we succes."
Enkele dagen later had Flip zijn ontginningsplan klaar;
het werd bekeken en bestudeerd. In dezelfde week nog
kreeg hij de opdracht met de voorbereidingen voor de
ontginning van laag Vos te beginnen. Vol enthousiasme
toog hij aan het werk, en enkele maanden later waren hier
vier pijlers in vol bedrijf met een zeer behoorlijke prestatie.
Inspecteur Humaan was zeer voldaan, toen hij de nieuwe
afdeling inspecteerde. — „Ik zie, dat u op andere mijnen
wel iets hebt geleerd. Ik heb vandaag ook goed nieuws
voor u. In October wordt de hoofdopzichterscursus van
de mijnschool hervat. Elke directie kan een opzichter
opgeven die voor de cursus in aanmerking komt. Ik heb
u bij de directie aanbevolen. De omstandigheden om hem
te volgen zijn niet meer zo gunstig als voorheen; de tijd
heeft dat meegebracht. Maar als u 's morgens naar de
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cursus gaat, kunt u in de namiddag uw ondergrondse
dienst doen."
Dat was een blijde aankondiging. Overgelukkig spoedde
Flip zich na dienst naar huis.
Een maand en een week al volgde Flip de cursus, toen
hij weer als gewoonlijk 's morgens om vijf uur zijn woning
verliet, om er naar toe te gaan.
Maar hij keek verbaasd om zich heen. Anders was het
vrij stil op straat, alleen de werkers trokken zonder veel
lawaai naar de mijn. Doch nu heerste er een ongewone
drukte.
„Nu zal het volk regeren!" riepen militairen zonder geweren en zonder onderscheidingstekens op hun uniformen.
9 November 1918
Het einde van de oorlog.
Voor de mijn stonden enkele honderden mijnwerkers en
beletten iedereen de toegang. Ze staakten. Op beide
schachttorens \vaaide de zwart-rood-gouden vlag.
De Republiek was uitgeroepen!
De cursus ging wegens abnormale omstandigheden niet
door; Flip en de overigen zouden nader bericht ontvangen
omtrent de datum van hervatting. Om tien uur had een
mijnwerkersvergadering plaats, waar een bedrijfsraad werd
gevormd, bestaande uit leden van de sociaaldemocratische
en de christelijke mijnwerkersbond, èn van die der Polen.
Stanislaus Idkowiak, een goedmoedige, sterke Pool, werd
tot voorzitter gekozen en zou dus voortaan alle vergaderingen leiden. Men stelde eisen. Het jaagsysteem van voor
en gedurende de oorlog mocht niet meer terugkeren.
Beambten, die zich door hun optreden onbemind hadden
gemaakt, moesten uit het bedrijf worden verwijderd. De
bedrijfsraad moest medezeggenschap hebben in de bedrijfsleiding, en zou vooral erop letten, dat er nimmer
meer zo gezwoegd zou worden als vroeger. ,
De volgende morgen, toen Flip op de opzichterskamer
verscheen, stond inspecteur Humaan al op hem te wachten.
Hij begroette Flip met een ernstig gezicht en verzocht
hem mee te gaan naar zijn kamer. Daar deelde Humaan
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hem mede, dat er weer een vergadering bijeen was geroepen in een der cafézalen van het mijndorp. De bedrijfsraad
eiste, dat alle geschorste beambten, die in het bedrijf wilden terugkeren, moesten verschijnen om excuus te vragen
voor hun ontactisch optreden in de afgelopen jaren en
beterschap te beloven voor de toekomst.
„Persoonlijk vind ik het absoluut onnodig, want de tijd
geneest alles vanzelf. Maar meesteropzichter Mikkel wil
dat niet inzien en aan de eis der vergadering gehoor geven.
Omdat ik weet, dat u nogal gezien is bij de arbeiders en
daarom ook geen moeilijkheden zult hebben, wil ik u
verzoeken met Mikkel te praten en desnoods met hem
mee te gaan.
Flip had er volstrekt geen bezwaren tegen. Hij ging
dan ook met Mikkel naar de vergadering.
Stanislaus Idkowiak opende met de mijnwerkersgroet
en las de punten van de agenda voor, waarvan het eerste
was: de levensmiddelenvoorziening en het tweede: excuus
van de meesteropzichter Mikkel. Over het eerste punt werd
lang en breed en rumoerig gedebatteerd. Met praten en
debat kreeg men echter geen levensmiddelen, en ten einde
raad riep Idkowiak: „Broeders, spek en vet krijgen we voorlopig niet, aardappelen zijn schaars! De mijnwerkers zullen voorlopig peulvruchten moeten eten zoals komkommers, koolraap, prei, kool, sla en weet ik meer". Een uitbundig gelach en applaus donderde door de zaal. Waarop
Idkowiak besloot met: „het andere zal spoedig komen,
met eieren erbij!" waarop opnieuw het applaus daverde.
Toen het tweede punt werd aangesneden, steeg een
langdurig gejoel en foeigeroep op. Nu vond Flip zijn tijd
gekomen. Vlug klom hij op het podium, ging naast
Idkowiak staan, en verzocht te mogen spreken. Idkowiak
Idkowiak herstelde met veel moeite de rust en gaf Flip
het woord.
„Kompels", begon hij, „wij, beambten, begrijpen heel
goed, dat de grieven ,die jullie tegen enkelen van ons
hebt ten dele gerechtvaardigd zijn. Maar er zijn ook gevallen waarvan wraakzucht of persoonlijke haat van de
een of ander van jullie de oorzaak is; dat moet niet. Als
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we een nieuwe gemeenschap willen opbouwen met een
betere geest dan in het verleden, waar ik direct voor te
vinden ben, dan moeten we ook vergevensgezind zijn, en
ieder, die hieraan mee wil helpen bouwen, de kans niet
ontnemen. De hier aanwezige meesteropzichter is een van
hen. Hij erkent zijn persoonlijke fouten. Maar hij wil weer
aan de slag zoals jullie en wij dat wensen. Wij, beambten,
hopen dan ook, dat jullie hem dit niet zult beletten!"
Na de woorden van Flip heerste er een korte stilte.
Men mocht Flip.
Toen riepen verschillende aanwezigen hun mening, die
nogal varieerde. De meesten bleken echter gunstig gestemd. Idkowiak verzocht meesteropzichter Mikkel op het
podium te komen om de vergadering beterschap te beloven.
Maar toen Mikkel op het podium stond gebeurde er iets
verschrikkelijks: een groot aantal aanwezigen stond op,
,defileerde' langs de beklaagde en bespuwde hem: volksrechtspraak . . . . Mikkel reageerde enkel door de kraag
van zijn overjas over het hoofd te trekken, en bleef verder
onbeweeglijk staan totdat de onsmakelijke vertoning afgelopen was. Toen holde hij weg, de straat op, en smeet
de bespuwde hoed en overjas in een greppel....
De volgende dag deed hij weer dienst als meesteropzichter.
** *
Hoge heren kwamen een bezoek brengen aan de mijn.
Ze vormden een „Economische raad" die de economische
toestanden bestudeerde. De heren werden door de directie
in het casino ontvangen, waar ze in de grote zaal de lunch
gebruikten. Enkele beambten zaten op de bank voor de
tapkraan een glas bier te drinken. De kellner, die de heren
bediende, liet de deur even op^n staan en toen Flip een
blik in de zaal wierp, kon hij zijn ogen haast niet geloven.
Wie was toch die heer op wiens gezondheid alle directieleden dronken?
Werner, de gewezen leider van de
Sociaaldemocratische opzichtersorganisatie. Hij was voorzitter van de Economische raad geworden en had nu veel
te vertellen.
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Flip verzonk in diep gepeins. Wat hadden ze hem vroeger voor deze organisatie gewaarschuwd. Waren de heren
nu allen Sociaaldemocraat geworden?
Hij begreep er
niets van en dacht
dacht
Op weg naar huis voelde hij, dat hij enkele glazen te
veel had gedronken.
Langzamerhand keerde de rust terug. De hoofdopzichterscursus was geëindigd. Flip had de lessen trouw gevolgd, ofschoon hem dat als huisvader wel eens moeilijk
viel. Talrijke excursies in de buurt, maar ook naar de
mijndistricten van Saksen, Beieren en Silezië, waar men
volgens geheel andere systemen werkte, hadden zijn vak.^. kennis vergroot.
Enkele dagen nadat hij zijn diploma in ontvangst had
"'*'^*ènómen, werd hij op voorstel van hoofdopzichter Hoberg
tot meesteropzichter bevorderd.
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EESTEROPZICHTER FLIP ZAT
op zijn kantoor om de arbeiders te woord te staan.
Vriendelijk groetend verscheen de houwer Schakel aan
het loket.
„Meesteropzichter" begon hij, „ik heb gehoord dat de
afdeling, waarin ik werk, bij uw district is gekomen. Ik
kom u vragen of u eens op mijn post komt kijken, want
wij hebben daar veel last van mijngas."
„Ik kom vandaag nog" beloofde Flip. Hij kende de post
in laag „Hugo" heel goed. De 1.60 meter dikke laag was er
zeer steil, 85 graden. De houwers moesten de kool boven
hun hoofd zorgvuldig bewerken en de wanden van de
doortocht goed bekleden, want de kool was er los en week.
Schakel stond bekend als een goed vakman.
Bij 't begin van de middagdienst begaf Flip zich op weg
naar de po'st van Schakel. Onderweg werd hij opgehouden
in de steengang. Een ontspoorde electrische locomotief had
er een hele ravage aangericht. Na een half uur was alles
weer zover in orde, dat Flip zijn weg kon vervolgen. Weldra stond hij voor de opbraak, waardoor hij Schakel kon
'bereiken. Even bleef hij staan en keek naar de dichte
regen, die door de opbraak naar beneden plaste, toen zette
hij zijn voet op de eerste sport van de ladder
Opeens, hij schrok geweldig, werd hij door een onzichtbare macht opgenomen en met grote snelheid weggedragen
en voelde hij niets meer
Toen hij ontwaakte hoorde hij zuchten en kermen in zijn onmiddellijke
nabijheid. Meteen voelde hij, dat hij op de vloer lag. Zijn
uitgedoofde benzinelamp had hij nog in de hand. Zou ze
't nog doen? Hij draaide de ontsteker om en
de lamp
brandde. Voorzichtig om zich heen tastend stond hij op.
Toen stond alles hem helder voor de geest, want vreselijk
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om hulp schreeuwend, kwam een persoon uit het,donker
op hem toe, zijn handen naar hem uitstekend. Flip deinsde
terug. Aan de handen van de ongelukkige hingen lange
lappen verbrande huid, waardoor de vingers dubbel zo
lang leken. Ook aan wangen en kin hing de verbrande
gezichtshuid. Hij herkende Logerman, een der drie kompels van Schakel....
Wat moest hij doen met hem? Daar naderde een locomotief met flinke snelheid. Het licht der electrische lampen
viel op de arme Logerman, die als een klein kind lag te
huilen langs de rails. In de cabine zat de machinist, wiens
locomotief ontspoord was geweest.
„Zet deze man in een mijnwagen en breng hem naar de
schacht e n . . . . stuur hulp", bestelde Flip.
Toen liep hij terug naar de opbraak en zag, dat hij ongeveer vijftien meter was weggeslingerd.
„Goddank dat deze opbraak zo nat is, anders had de
2500 graden hete steekvlam ook mij getroffen", dacht hij.
Hij vloog de ladders op tot aan de veertig meter hoger
liggende tussengalerij. Met veel lawaai stroomde daar de
perslucht uit de stuk geslagen leiding. Een dikke zwarte
rook trok op enkele decimeters afstand langs hem de
steengang in, die naar de luchtschacht leidde. Gelukkig
vond hij het afsluitventiel van de persluchtleiding. Toen
hij de kraan had gesloten, keerde de stilte terug, zodat hij
kon luisteren.
„Schakel! Greczinski! Demski!" riep h i j . . . . Geen
antwoord.
Acht meter verder lag de post van Schakel. De adem
inhoudend drong hij door de rook heen en kwam enkele
meters verder aan de andere zijde van de doortocht in
een zachte, verse luchtstroom terecht, die uit de grondgalerij kwam. Hij ging terug.
Steeds „Hallo" roepend klom hij twee meter hoger de
doortocht in, maar toen moest hij wegens de dikke rook
terug. Hij stak zijn armen in de hopen fijne, warme kool,
die overal in de galerij l a g . . . . ook daar geen spoor.
Heel in de verte hoorde hij zacht hulpgeroep. Het leed
geen twijfel, of een der ongelukkigen was de galerij in160

gelopen, de luchtstroom tegemoet. Flip stormde op het
geluid af. Ongeveer honderd meter verder vond hij Schakel in het donker zonder lamp. Hij was bedekt met verschrikkelijke brandwonden. Op zijn rug droeg Flip hem
naar de opbraak. De rook was er bijna geheel weggetrokken. Daar zette hij Schakel op een gereedschapskist neer.
Gelukkig kwam er toen hulp opdagen, zes houwers en
een opzichter.
„Drinken", zuchtte Schakel.
Enkele minuten, nadat hij de koude koffie had gedronken, die Flip hem kon aanbieden, vertoonde hij tekenen
van ademnood en gaf hij de geest. Een der houwers maakte
een kruisteken. Een ander zei: „Glückauf kompel!"
„Zou de koude koffie de oorzaak zijn?" dacht Flip. Maar
daar kon hij niet verder over nadenken. De tijd drong.
„Jongens, dat is een ondankbare taak, hij laat zich honderd meter dragen en gaat dan nog dood. Er wachten er
nog twee op ons, misschien zijn die zo dankbaar dat ze
blijven leven, komt
Greczinski vonden ze levenloos in de steengang, die
naar de luchtschacht leidde, gestikt door de zwarte rook.
Demski lag nog vijftig meter verder verwijderd van de
plaats waar Schakel gelegen had. Hij had minder zware
brandwonden dan Schakel, want hij droeg een hemd,
kletsnat van het zweet, toen de ontploffing plaats had,
terwijl Schakel zijn bovenlichaam had ontbloot. Ofschoon
hij smeekte om drinken.... Flip bleef weigeren.
Terwijl de opzichter en de zes houwers voor het transport der slachtoffers zorgden, inspecteerde hijzelf nog even
de omgeving. Dikke korsten cokes waren vastgebakken
aan de houten stijlen der betimmeringen, het zekere teken,
dat niet alleen mijngas maar ook koolstof was ontploft.
, Nadat hij de gehele toestand goed in zich had opgenomen, ging !hij om de bedrijfsleiding rapport uit te
brengen.
„Man, hoe ziet u er uit!" riep inspecteur Humaan uit,
toen hij hem zag. Aan zijn kleren en haren kleefden grote
lappen verbrande huid en geschroeide haren.
Toen hij zich omkeerde om onder de douche zijn lichaam
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te reinigen, hield de oude inspecteur hem tegen en verzocht hem even mee te gaan naar de directie.
„De hier aanwezige, niet mijnbouwkundige heren, mogen
gerust ook een keer iets van de moeilijkste zijde van ons
vak zien", meende hij.
Logerman, door schrik en pijn krankzinnig geworden,
genas gelukkig en kon na ongeveer 9 maanden zijn dienst
weer doen.
Ook Demski, die veel geleden had, verscheen na enkele
maanden weer op zijn post.
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AART 1920. HET LEVEN IN
het mijndorp ging weer zijn gewone gang. De gemoederen
waren gekalmeerd en alles scheen weer in een ordelijk
spoor te komen. Het was Zaterdagmiddag, drie weken voor
Pasen.
Met flinke snelheid naderde een auto, met rode vlaggetjes versierd. Hij stopte op het dorpsplein. Uit een vergaderlokaal kwamen een honderdtal arbeiders, het leek
er op, dat ze de auto hadden verwacht. Drie mannen stapten uit. Een dezer, een onderwijzer, maakte met grote
woorden bekend, dat de Communistische Republiek was
uitgeroepen en dat hij de hoofdbestuurder van de kring
was, waartoe de mijn behoorde.
„Gij arbeiders wordt van de slavernij bevrijd, zoals eens
de Griekse slaven bevrijd werden door Spartacus. Naar
hem noemen we ons Spartakisten. De mijn is gemeengoed
geworden, kiest u terstond zelf een directie."
Als olie op een uitdovend vuur werkte deze toespraak.
De Zondag werd besteed voor 't kiezen van de nieuwe
directie.
's Maandagsmorgens zat Flip op het kantoor naast de
hoofdopzichter te wachten op de dingen, die zouden gebeuren. De mijnwerkers hadden het werk neergelegd.
Zware voetstappen klonken in deloonhal. De deur werd
open gestoten en daar kwamen de drie nieuwe directeuren binnen, begeleid door een lijfwacht van zes gewapende
mannen, het geweer in de aanslag. Op het terrein rondom
de mijn bevonden zich honderden gewapende en ongewapende mijnwerkers. Er waren ook tegenstanders van
de nieuwe toestand.
„Hebt u geen wapens voor ons", vroeg een oude houwer,
„hamers en knuppels?"....
163

Ja, er waren wapens op de mijn, handgranaten, geweren
en munitie, die men had opgeborgen bij de demobilisatie,
maar nu kon slechts kalmte redden.
„Gelukkig dat het gros van onze bezetting Pools is"
dacht Flip, toen hij de eerste directeur, de goedmoedige
Stanislaus Idkowiak zag. Deze werd bijgestaan door een
uit de Socialistische en een uit de Communistische organisatie gekozen directeur.
„Wilt u ons als directie erkennen?" vroeg Stanislaus,
terwijl de lijfwacht zich om de beambten schaarde.
„Wij erkennen iedere directie, die in staat is ons te
betalen", antwoordde hoofdopzichter Hoberg, waarop de
directeuren de verzekering gaven, dat de beambten op
een flinke salarisverhoging konden rekenen.
Nadat Stanislaus aan de mijnwerkers in een korte toespraak bekend had gemaakt, dat hij en zijn twee mededirecteuren als rechtmatige directie waren erkend, verdween de menigte langzaam, want er waren belangrijke
vergaderingen aangekondigd.
De driehoofdige directie wilde natuurlijk eerst de directiekamers en kantoren zien. In opdracht van inspecteur
Humaan moest Flip de „heren" rondleiden. Directeur Stanislaus liet de lijfwacht op het terrein der mijn patrouilleren.
Toen Flip met de directeuren in de fauteuils van de
directiekamer had plaats genomen en een kistje sigaren
aangesproken was, vroeg Stanislaus:
„En waar is nu de oude directie?"
„Ik denk op het hoofdbureau, vijftig kilometer hier
vandaan."
„Dus weggelopen."
Natuurlijk, maar waren jullie in hun plaats gebleven?"
„Neen" riepen ze tegelijk triomfantelijk lachend, maar
onmiddellijk daarop vroeg een der heren met een bedenkelijk gezicht:
„En de kassier? Is die ook vertrokken?"
„Ik geloof van wel."
„Met de kas?" vroegen allen tegelijk.
„Hadden jullie die dan niet meegenomen?"
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Gelukkig voor Flip dat de goedmoedige Idkowiak jaren
lang onder zijn toezicht had gewerkt want er heerste geen
goede stemming meer toen men vernam dat de kas verdwenen was.
's Middags werd een optocht opgesteld, waaraan alle
beambten en arbeiders moesten deelnemen. De beambten
haalde men uit hun huizen, hun viel de eer ten deel,
een voor een de rode vlag te dragen. Meesteropzichter
Schenk, Flips buurman, werd thuis niet aangetroffen, hij
had zich goed verstopt. Het op de zolder zitten duurde
hem echter iets te lang, maar even keek hij uit het dakraam of alles veilig was.
„Jongens, kijk daar", riep een der deelnemers van de
optocht. Vlug trok Schenk zijn hoofd terug. Het was
echter te laat. Een aantal raddraaiers stormde naar boven
en onder hoongelach werd hem een plaats in de optocht
aangewezen. In militaire pas gmg het door 't hele mijndorp
en men zong steeds hetzelfde lied, waarvan het slotrefrein,
dat uit de aard der zaak door allen gezongen werd, luidde:
„De vlag, de rode, vooraan".
Ook Flip moest als vaandeldrager fungeren, enkele meters maar, toen werd ze hem uit de handen genomen
door
Schangel.
Voor het huis van de inspecteur had men achter elkaar
een verhuiswagen en een lijkwagen opgesteld, hij mocht
kiezen.... maar niemand was thuis.
Twee zo verschillende wagens bij elkaar, dat vonden ze
prachtig, beide wagens werden in triomf meegevoerd tot
bij een café aan de rand van het bos. Daar werd halt gehouden en de stoet ontbonden.
In een der vele volgende vergaderingen werd de zesurige werkdag afgekondigd, het accoordwerk afgeschaft
en besloten de arbeid weer op te nemen.
Natuurlijk liet de rechtmatige directie geen middel
onbenut, om met haar beambten in contact te komen.
Vanaf haar verblijfplaats gaf ze het bevel: de beambten
moeten in staking gaan.
Alle beambten volgden dit bevel op.
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Toen heerste er een eigenaardige toestand. De arbeiders
wilden werken, de beambten staakten
Dat dit tot allerlei vermakelijke toestanden leidde,
spreekt vanzelf. Vooral de vergadering waarop de functies
van het ondergrondse bedrijf verdeeld werden, was de
moeite waard. Idkowiak en zijn collega's begonnen te begrijpen, dat het toch nog niet meeviel een bedrijf te leiden.
Er verschenen oproepen, waardoor de beambten op straffe
van ontslag, aangespoord werden het werk te hervatten.
Zolang de rode troepen het heft vast in handen hadden,
voelden de nieuwe heren zich sterk, maar hoe dichter de
regeringstroepen naderden, hoe soepeler zij werden.
Enkele dagen na het verschijnen van de oproep der
nieuwe directie, werden de bewoners van het mijndorp
vroeg in de morgen gewekt door hevig geweervuur. Ieder
zocht in zijn woning de veiligste plaats, want de kogels
kwamen door de ruiten heen de huizen binnenvliegen.
Geschreeuw en gekerm weerklonk op de straten en
menige voordeur werd ingetrapt, zodat de bewoners menig
hachelijk ogenblik doormaakten.
Wat was er gaande?
Regeringstroepen waren het mijndorp binnengedrongen
bij het achtervolgen van vluchtende rode soldaten, die zich
in de huizen van bekenden wilden verstoppen.
Tegen de middag hoorde men het schieten en geratel
der machinegeweren nog in de verte. Hoberg en Flip, de
eersten, die het terrein der mijn weer opstapten, klommen
boven op de schacht en constateerden, dat er hevige gevechten plaats vonden langs het kanaal.
Tegen de avond hoorde men slechts zo nu en dan nog
een schot, het bewijs, dat de strijd ten einde was. Het leed
geen twijfel of het rode leger was uit elkaar geslagen.
„Het Rode leger is in de omgeving van de Maria door
de regeringstroepen uit elkaar geslagen. Groepjes verstrooide rode soldaten zwerven nog in de bossen langs
het kanaal. Nu is er bij mij in huis een directielid ondergedoken, de heer Damman. Hij is natuurlijk zeer bezorgd
over zijn vrouw en kinderen. Hij bewoont een landhuis
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aan de rand van de stad, een uur achter de Maria. Omdat
u bekend is in de streek langs het kanaal wilde ik u
vragen of u de heer Damman door de bossen wilt begeleiden tot hij op veilig terrein komt".
Met deze woorden ontving inspecteur Humaan Flip,
dien hij op zijn kantoor had ontboden.
„Gaarne Inspecteur, dan kan ik meteen eens zien, hoe
mijn familie het maakt, die woont ook achter de Maria".
Het was een heerlijke wandeling in de morgenschemering door de bossen. Behalve een eiken wandelstok hadden ze geen enkel wapen, want bij een fouillering zou
men ze als vijanden of spionnen kunnen beschouwen.
Behalve zo nu en dan een ree of. een haas, die bij hun
ontbijt gestoord werden, ontmoetten ze geen enkel levend
wezen. Nadat ze ongeveer een uur gelopen hadden hoorden
ze het kraken van dorre takken en twee gewapende mannen kwamen op hen toe, terwijl ze het geweer en de
revolver, die ze bij zich droegen, op hen richtten.
„Hebben jullie iets van regeringstroepen gezien?" vroegen ze, terwijl ze behoedzaam om zich heen keken.
„Niets gezien", antwoordde Flip.
Zonder verder iets te zeggen verdwenen ze toen tussen
de bomen. Een goed half uurtje later stonden Flip en
Damman voor de cokesopslagplaats van de Maria. Een
tamelijk steil talud van dertig meter lengte, kropen ze
nog op en toen bevonden ze zich op het bekende terrein
van Flips eerste mijn. Juist hadden ze dit klimpartijtje
achter de rug, of er weerklonk een donderend „Halt!"
Van achter een houten schutting verscheen een man in
het uniform van de brandweer en zette Damman het geweer op zijn borst. Deze schrok geweldig, gleed uit en
rolde met een flink vaartje het talud weer af, terwijl Flip
eveneens hevig geschrokken, de brandweerman herkende.
„Emil jij!" riep hij uit, „kerel, wat ben jij woest!"
„Goeien morgen. Flip! Wie is die rolmops daar beneden?
Zo, hij wil naar huis, neem hem dan maar mee" lachte
Emil, toen hij het hele verhaal gehoord had. „Directeurtje,
de volgende keer voorzichtiger, hoor! Wij hebben bevel
te schieten op ieder, die op de eerste sommatie niet blijft
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staan. Wegrollen is ook verboden, 'k Hoop voor jullie dat
je er goed doorheen komt. Tot ziens Flip."
Bij de portiersloge nam Damman afscheid van Flip, na
' hem hartelijk bedankt te hebben voor zijn geleide. Door
een rijtuig van de Maria werd hij naar zijn woning gebracht. Voor Flip naar zijn moeder ging, besloot hij een
kijkje in de stad te nemen.
Juist had hij de belangrijkste winkelstraat betreden,
of hij stond hoogst verbaasd te kijken. Zo sterke vrouwen
had hij nog nooit gezien. Was het werkelijkheid? Ze
liepen als hazen en droegen daarbij ieder een volwassen
man in hun armen. Stijf en stil lagen die mannen met
gestrekte benen en armen. Toen barste hij in een hartelijk
lachen uit, want die heren, die zich zo geduldig lieten
meevoeren, waren geklede etalagepoppen, die de vrouwen
uit een modemagazijn hadden ontvreemd. Iets verder gekomen zag hij dan ook de stukgeslagen winkelruiten
e n . . . . de regeringstroepen.
Een uurtje later was hij bij zijn moeder in de nu veel
grotere familiekring dan elf jaar geleden, toen hij het
ouderlijk huis verliet. Twee schoonzusters en twee nichtjes
was hij nu rijker. Het oudste nichtje was pas vier jaar
geworden. Ze speelde in de tuin met de buldog, die zijn
verwrongen snuit stond te likken. De kleine meid stond
voor de hond en stak op haar beurt haar tong uit en trok
de gekste gezichten.
„Dat mag je toch niet doen Elsje", waarschuwde Flip
en dreigde haar schertsend met zijn wijsvinger.
„Hij is begonnen", verdedigde de kleine meid zich een
beetje beledigd.
De gezellige uren vlogen om en na een hartelijk afscheid begaf Flip zich op weg naar het op twee uren
afstand gelegen station aan de overzijde van het kanaal.
Toen hij zijn spoorkaartje had genomen, viel zijn blik op
een opvallend geklede, grote, bijzonder sterk gebouwde,
nog jonge dame.
Nauwelijks had ze hem gezien, of ze kwam op hem toe.
Vriendelijk lachend begon ze op beminnelijke toon: „Goe168

den avond Flip, ken je mij niet meer? Dat noem ik het
grootste geluk, wat me kon overkomen, je te ontmoeten".
„Ken je Mimi niet meer?" vroeg ze nog eens, toen
Flip haar bleef aankijken.
Toen kwam ze hem weer voor de geest. Mimi van de
dorpschool.
„Goeden avond Mimi, ik had je werkelijk niet herkend,
sinds onze schooljaren heb ik je niet meer gezien."
„Wat ben ik blij nog eens een oude schoolvriend te ontmoeten" herhaalde ze nog eens. „Kom Flip, daar komt de
trein binnen, we reizen natuurlijk samen. Hier is mijn
vriendin Wanda".
Met z'n drieën zaten ze in een tweede klas coupé. Flip
naast Mimi, Wanda zat tegenover hem in een boek te
lezen. Flip keek van haar naar Mimi.
„Moet je ver?" vroeg Mimi, toen de trein begon te
rijden.
„Neen", antwoordde Flip, „op 't eerstvolgend station
moet ik eruit."
Mimi schoof toen dichter naar Flip toe en fluisterde:
„Weet je, dat ik altijd van jou heb gehouden, op school al?"
Flip keek haar verwonderd aan, maar Mimi ging door
en vroeg: „Je gaat toch met mij-mee naar mijn woning?
Mijn man is bij het Rode leger. Wat is het toch fijn, dat
we nu de Communistische Republiek hebben.... de vrije
liefde.... voegde ze er heel zachtjes aan toe.
De trein vertraagde zijn snelheid en stond toen stil. Flip
wilde opstaan, maar de sterke vrouw klampte zich aan
hem vast. Met smachtende ogen wilde ze hem dwingen.
Flip kwam op een goed idee. Gelaten gaf hij aan haar
verlangen gehoor, maar toen de trein zich weer in beweging zette, sprong hij plotseling op, rukte het portier
open en sprong het perron op, hoed en wandelstok op de
vlucht achterlatende.
„Domme Knoken-Flip" hoorde hij Mimi nog roepen.
De volgende avond werden alle beambten met spoed
op de opzichterskamer ontboden. Deze bood een ongewone
aanblik. De tafels lagen vol infanteriegeweren, munitie en
handgranaten; men was bezig deze aan de beambten uit
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te reiken. Toen allen van hét benodigde voorzien waren,
verscheen de rechtmatige directeur gevolgd door inspecteur Humaan en hoofdopzichter Hoberg. Ontroerd begroette de directeur zijn trouwe beambten en maakte hun
bekend, waarom ze waren opgeroepen.
„Ten eerste moet ik jullie mededelen, dat een detachement mariniers onderweg is om ons van de resten van het
Spartakistische regiem te bevrijden. Tot mijn spijt kreeg
ik echter een uur geleden een bericht, dat mij genoodzaakt
heeft jullie te bewapenen. Vanuit onze schacht Ida trekken namelijk enkele honderden Spartakisten in de richting van Bertha III/IV. Om de tegenpartij het schieten te
beletten drijven ze jullie collega's van de Ida, die ze uit
hun woningen hebben gehaald, voor zich uit. Het is onze
plicht onze collega's te hulp te snellen. Een locomotief met
gesloten wagons staat gereed. Inspecteur Humaan zal de
leiding nemen. Laten we hopen dat de mariniers spoedig
zullen aankomen".
Enkele minuten later vertrok het treintje met de bewapende beambten over het mijnspoor naar Bertha III/IV.
Daar aangekomen troffen ze een wild strijdtoneel aan.
Enkele minuten geleden, hadden de voorste rijen Spartakisten en de voor de stoet uitgedreven beambten de portiersloge bereikt. De eerste handgranaten ontploften reeds.
Er werd flink geschoten. Maar hulp was in aantocht. Plotseling vielen de mariniers de Spartakisten in de rug aan.
De geweerkolven suisden neer op de hoofden der verraste
-Spartakisten. Ze vluchtten en schoten daarbij wild in
alle richtingen. Aan beide zijden vielen doden en gewonden. Naast Flip werd opzichter Windman door een kogel
getroffen. Hij overleed korte tijd daarna. Vooral de mariniers ruimden flink op en spoedig was het gevecht ten
einde en werden de twee mijnen door hen bezet.
De volgende dag moest iedereen aan het werk. Twee
der ex-directeuren sloegen weer in de pijler het hun voorgemeten stuk kool eruit. Stanislaus Idkowiak bleef echter
voorzitter van de bedrijfsraad. Door de mariniers en
enkele arbeiders werden de raddraaiers van het Spartakistische opstootje opgehaald. Ze werden aan het hek voor
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de mijn aan een strop onder de armen door zo opgehangen,
dat ze met de voeten de grond net konden raken. Raakten
zij echter de grond, dan stond een soldaat of een verbitterde arbeider gereed, om hen door middel van een geweerkolf tot andere gedachten te brengen. De aanvoerder
der Spartakisten vond men enkele dagen later dood in
het bos. Een geneeskundig onderzoek wees uit dat hij doodgeslagen was.
Door w i e . . . . daar maakte men zich niet druk om, men
was blij, dat de rust weer teruggekeerd was, ofschoon het
hier en daar nog wat nagistte.
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overgeplaatst naar onze schacht Ida. Mijn keuze is op u
gevallen, omdat hoofdopzichter Baas u ten volle vertrouwt. De arme stakker vertoont in de laatste tijd tekenen van verstandsverbijstering, soms voelt hij zich urenlang gejaagd en achtervolgd. Kijkt u mij maar niet zo
verbaasd aan. De goede man beseft, dat hij niet meer
normaal is, daarom zult u met hem veel beter kunnen
omgaan dan met de vele andere gekken, die het niet beseffen en waarvan we er ook in de bedrijfsleiding hebben."
„Ik heb medelijden met mijn oude superieur, die zoveel
begrip voor mijn moeilijke jeugd toonde en ik zal hem
trouw ter zijde staan", was Flips antwoord op deze aankondiging van inspecteur Humaan.
Acht koollagen op kleine afstanden boven elkaar gelegen, van een dikte variërend tussen 60 cm. tot 3 m. werden hier ontgonnen. De helling bedroeg ongeveer 15",
terwijl de vloer en het dak zeer week waren.
De kool was zeer hard en vertoonde bijna geen splijtvlakken. Ze werd door middel van snijmachines, gedreven door perslucht of electriciteit, ondersneden, vervolgens losgeschoten en met de delfhamer verder bewerkt.
De traditionele waterleiding had men er niet. De koolstof werd onschadelijk gemaakt door er steenstof overheen te strooien en door steenstofgrendels. Zo noemde men
de rijen planken, bedekt met een dikke laag steenstof, opgehangen op die punten waar de luchtstroom de werkpunten bereikte en waar hij ze verliet. Een ontploffing bewees
de doelmatigheid. De planken werden door de luchtdruk
weggeslingerd en de er af vallende steenstof doofde de
steekvlam.
Een diepe indruk maakte de plaats van de waterdoor172

braak, die drie jaar geleden plaats gevonden had, op
Flip. Onder hevig gebruis stortte nu nog uit een kloof een
flinke stroom neer, die door zware betonnen muren werd
opgevangen en in wijde waterhuizen werd geleid. Het water rook sterk naar zwavelwaterstof, (rotte eieren).
Hoofdopzichter Baas vertelde hem dat zijn zilveren
horloge zwart gekleurd was, toen hij bij het leggen van
de waterhuizen enkele uren het werk had geleid.
„Trouwens" meende hij „gezond is het er ook niet, want
de arbeiders moesten op last van het Staatstoezicht om de
twee uren worden afgelost wegens het gevaar voor oogontstekingen.
Maar, ik moet je nog iets zeer interessants laten zien.
Ik herinner me, dat je op de Maria eens een muizenval
hebt gemaakt, kom nu eens mee naar onze muizenval
kijken."
Gezellig pratend gingen ze verder door een nieuwe
steengang.
„Zie hier" zei Baas en wees met zijn meterstok op de
vloer. Een dode muis lag daar en een stukje verder lagen er nog enkele.
„Zet je ben^inelamp eens op de vloer". Flip deed d i t . . . .
de lamp ging uit. „Koolzuur" merkte hij op.
„Ja" zei Baas „en alleen tot ongeveer tien centimeter
boven de vloer. De muizen komen van de Bertha en stikken zodra ze in deze steengang komen. Van twee tuchtscholieren, die drie jaar geleden hun werkpunt hadden
verlaten om hier een dutje te doen werd er een niet meer
wakker. Hij had zich op de vloer neergelegd, terwijl zijn
makker aan de zijwand zittend had geslapen. Daarom
ontsla ik ook iedereen, die in de mijn slaapt en ik kan je
aanraden 't ook te doen, want: wie in de mijn slaapt,
brengt zich zelf in groot gevaar."
Juli 1921.
Geleidelijk was de rust in de mijnstreek teruggekeerd.
Voor de ondergronders had men wettelijk de zevenurendienst ingevoerd. Niemand wilde nu langer werken, ook
de beambten niet. Ze keken op hun horloge en sloegen de
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loketten dicht, als de zeven uren om waren. De mensen,
die iets te vragen hadden, moesten de volgende dag maar
terugkomen.
De meeste arbeiders meenden de goede zaak het best te
dienen door zo langzaam mogelijk te werken.
„Ja", zei inspecteur Humaan, toen Flip over dit tere
onderwerp met hem begon te spreken, „ze vertellen, dat
ze het jaagsysteem van voor de oorlog niet meer terug
willen. Ik persoonlijk heb nooit iemand behoeven te jagen en u, zoals ik u ken, ook niet. Weliswaar zijn er beambten, die nooit leren de arbeider te begrijpen en hem
door veel schelden, brommen en onrechtvaardige behandeling de arbeidsvreugde ontnemen. Dat soort beambten
moet veranderen, of uit het bedrijf verdwijnen, daaraan
moet ieder beambte meehelpen.
Jagen doen de mensen vanzelf, als ze vooruitgang zien
in hun dagelijks leven. Maar hoe is het momenteel? Ons
geld verliest iedere dag meer aan waarde. Een spaarbankboekje heeft geen doel meer. Vet, spek, boter, vlees en
textiel zijn zo duur, dat een groot gezin er bijna niet meer
aan kan denken. Als ik morgen mijn mensen met al deze
heerlijke dingen kon betalen of, wat hetzelfde is, hun geld
met een sterke koopkracht kon geven, werkten ze harder
dan voor de oorlog, alleen al, om de lege kasten weer te
vullen."
De bedrijfsraad van de kleine mijn Ida was geleidelijk
tot zeventwintig man uitgebreid. Deze heren wilden helpen het bedrijf organiseren maar stonden overal in het bedrijf te kijken en waren blij, dat ze niet meer behoefden
te werken. Hoofdopzichter Baas vond het verschrikkelijk
om naar de klachten en wensen te luisteren. Als hij het
moe was, draaide hij de sleutel van zijn kantoor om, kwam
vlak bij Flip staan en begon dan op fluisterende toon hem
voor de heren te waarschuwen.
„Ik ben gek, maar niet zo gek en dom als zo'n kerel, die
alleen tevreden is, als men hem gelijk geeft of napraat,"
zei hij. Meteen sprong hij dan door het raam en vluchtte
naar huis.
Zijn gejaagdheid nam van dag tot dag toe. Op een
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Zondagmorgen, toen er een instorting in de dikste laag
was gemeld, verscheen hij met mijnpungel en koffieblik] e
zeer opgewonden aan Flips woning. Flip moest maar mee.
Hij was alleen in staat in dit geval de juiste maatregelen
te nemen. Het was zeer moeilijk de oude man tot bedaren
te brengen en te bewegen naar huis te gaan.
Toen Flip hem 's avonds na de dienst kwam opzoeken
in zijn slaapkamer, was het bed leeg. Voorzichtig stak de
oude man zijn hoofd onder het bed uit en fluisterde:
„Heerst er nog vrijheid of is er eindelijk weer orde?"
** *
Op een middag, toen Flip van de mijn kwam, was het
eigenaardig stil in huis. In de keuken hoorde hij kinderstemmen. Hij opende de deur.
„Moeder is dood", zei kleine Paul.
Emma lag op de grond voor de tafel. Peter stond te huilen.
Vlug trad Flip op Emma toe. Een diepe flauwte constateerde hij.
— „Ondervoeding", was het oordeel van de dokter.
Hij onderzocht de kinderen. — „Ook de kinderen zijn
niet sterk; dat valt niet te verwonderen na de zware
tijd van oorlog en revolutie, e n . . . . " de dokter zei het
ironisch: „deze rust met de inflatie. De enige medicijn
voor moeder de vrouw en de kinderen is: enkele maanden
goed eten en drinken en veel rust. Uw vrouw moet dat
zeker hebben, want anders zou het met haar wel eens de
verkeerde kant kunnen opgaan."
Deze woorden van de dokter lieten Flip geen rust. Hoe
kon hij zijn gezin het noodzakelijkste verschaffen? Hijzelf
voelde zich gezond en sterk en leidde thans, wat betreft
'het werken, een herenleventje. In de moeilijkste tijden
had Emma alleen voor hem en de kinderen geleefd en
zichzelf vergeten. Met gebrek aan alles een huishouding
leiden, urenlang in de rij staan voor de winkels, dat was
zo eenvoudig niet. Tijdens de zware griep-epidemie en de
schurftperiode, hoe had Emma toen gezorgd en gezwoegd
toen allen ziek waren. Van de schurft, veroorzaakt door
gebrek aan zeep, was niemand verschoond gebleven, be175

halve Flip. „Maakt u zich niet bezorgd, u is de enige die
het niet heeft", stelde de oude dokter Flip gerust; „de
directeur en zijn gezin is er ook mee gezegend." Dienstboden waren er niet te krijgen; de meisjes werkten liever
in de fabrieken. En nu het geld iedere dag meer aan koopkracht verloor, werkten ze liever helemaal niet m e e r . . . .
Een mens is altijd gelovig: zou God geen oplossing
schenken?
En enkele dagen later, toen Flip weer van de mijn
kwam, liep Paul hem door de tuinpoort tegemoet. „Wij
hebben een brief gekregen uit Nederland!" riep hij. De
kleine baas had hem in de hand, en gaf 'm aan vader.
De brief was van opzichter Bauer, die een jaar geleden
vertrokken was en een betrekking op een Nederlandse
mijn had aangenomen.
Hij schreef onder meer: „Wij kunnen hier alles kopen
wat we wensen, het bevalt ons uitstekend in het nieuwe
vaderland."
Flip hield de brief een ogenblik peinzend in zijn hand.
De herinneringen aan zijn jeugd op school, aan Jan en
aan de naar Holland gevluchte Rus flitsten door zijn
gedachten. Toen ging hij binnen.
„Emma", zei hij, „we moeten eens ernstig praten."
En toen nam hij in overleg met haar een kort maar vast
besluit.
Hij solliciteerde naar een betrekking als afdelingsopzichter op een Nederlandse mijn; „want", zo schreef hij in
zijn sollicitatie ,„voor meesteropzichter, wat ik hier ben,
kom ik waarschijnlijk niet in aanmerking, omdat ik de
Nederlandse taal niet machtg ben."
Vol verwachting zag hij het antwoord tegemoet. Mijnwerker kan men met hart en ziel zijn, waar ter wereld ook.
Enkele weken later ontving hij bericht. — Hij werd ter
keuring opgeroepen.
E n . . . . aangenomen.
Met inspecteur Humaan besprak hij toen zijn voornemen.
„Ik ben oud", zei deze, „en vind het jammer dat u gaat.
De directie heeft mij toegezegd u de plaats van hoofdopzichter op onze grootste mijn te geven. Maar ik heb
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eerbied voor uw besluit. Want men moet toch het gezin
boven alles stellen; wie meer houdt van zijn mooie betrekking dan van zijn gezin, is een dwaas en zal veel levensgeluk moeten missen....
Veel geluk in Nederland, Flip."
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XXII

N

EDERLAND. RUSTIG LAND.
Land van nuchterheid en vooruitgang. Oase in de wereld
van omwenteling en chaos.
Land van melk en honing. — Flip hoopte het, en heus
niet om egoïstische motieven alleen.
Hij had zich voor dit land vanaf de schooltijd geïnteresseerd.
Nu was hij er!
Op de avond van 31 Augustus 1922 zat Flip in zijn nieuwe
woning, ze lag in een lange rij, rondom een groot plein.
Alle kamers stonden stampvol, want voor al z'n meubelen
was er geen plaats te vinden.
Vóór hem, op een hoekje van de keukentafel, lagen drie
harde guldens, het overschot van zijn gehele rijkdom.
Daarvan ontvingen de twee helpers er ieder eentje, ^odat
zijn nieuw leven begon met een hele gulden. — Zijn overig
geldelijk bezit was opgemalen in de molen van de inflatie.
Buiten heerste grote vreugde. Het gehele plein was met
vlaggen en lampions versierd ter ere van de verjaardag
van de Koningin. „We maken een vreugdige entree",
zeiden Flip en Emma tegen elkaar; de beide jongens hielden ze niet binnen, ze genoten al direct volop mee van het
feest. Ze leerden die avond ook de eerste Nederlandse
woorden en zongen voor vader en moeder ook het eerste
Nederlandse lied: „Oranje boven, leve Wilhelmien!"
De volgende dag verkocht Flip een flink deel van zijn
inboedel, zodat hij, wat betreft zijn financiën, er heel wat
beter voor kwam te staan.
De bedrij fsingenieur nam niet veel notitie van de nieuwe
afdelingsopzichter. Enkele woorden, waarvan Flip niet
veel begreep, een beweging met de hand en hij stond weer
in de gang.
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Beter was de ontvangst bij hoofdopzichter Jakob.
„U is de eerste van de overkant", zei hij, „die niet beweert, dat hij alles kan. Want uit uw sollicitatie blijkt, dat
u meesteropzichter is geweest en hier afdelingsopzichter
wilt worden. Dat valt nogal mee."
Flip wilde ter bevestiging zijn diploma's voor de dag
halen.
„Nee, laat de getuigschriften maar in uw zak, over drie
maanden weet ik toch wat ik aan u heb. Gaat u zich maar
melden bij meesteropzichter Chagrijns, die zal u de afdeling
aanwijzen."
Toen Flip weer op de gang kwam, stond daar iemand
op hem te wachten. Vriendelijk groetend en lachend kwam
hij op hem toe. Stom van verbazing wist Flip 'n ogenblik
niet wat hij zeggen moest.
„Ben jij het. Flip?"
„Ebele, hoe kom jij hier?"
„Ja, man, mijn broer heeft mij je sollicitatiebrief laten
lezen. Dat we elkaar hier na vier en twintig jaar weer
terug zien!"
„Ik heb vaak aan jou en de Hollandse schoolvrienden
gedacht. Zou de rossige nog leven? — Maar, wat doe jij
hier?"
„Ik ben meesteropzichter. Ik vernam, dat jij bij mijn
collega Chagrijns komt. En hoe gaat het verder?"
Ze praatten nog wat over hun schooljaren, hun wedervaren en hun huisgezin. Ebele had enkele jaren in Westfaalse mijnen gewerkt, was toen naar Nederland gegaan,
en had er de Nederlandse Mijnschool doorlopen. Een Westfaals meisje was zijn vrouw geworden.
„Als je moeilijkheden hebt. Flip, kom ze mij dan maar
vertellen", moedigde hij hem aan.
Dit wederzien deed Flip geweldig goed.
„Heila! Zoek je misschien hier ook naar meester opzichters, die je kunt afranselen en een bad in de watergoot
nodig hebben?" vroeg bij het meesterhouwersbad plotseling iemand achter hem, terwijl een zware hand vriendschappelijk maar met kracht op zijn schouders werd
gelegd.
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Verbaasd keek Flip om: hoe was het mogehjk, dat men
hier iets kon weten van Klippfisch en Gepper?
Jan!
„Jan, oude kompel, jij óok hier?
maar!" en snel
doch héél zacht: „zeg vooral niet Knokenflip!"
„Ik zal wel oppassen", lachte Jan. „Welkom, opzichter.
Ik ben hier schietmeester."
Geïnteresseerd bekeken de meesterhouwers en schietmeesters de nieuwe opzichter; 't leek of de uitlating van
Jan bij hen in goede aarde viel.
Ondergronds was de mijn precies zo ingericht als de
Westfaalse mijnen. Zijn afdeling, een schudgootpijler en
enkele galerijen in een met steenstreepjes doorgroeide
kool-laag van een meter vijftig dik «?n tien graden helling,
beheerde Flip dan ook zonder veel moeite. Onaangenaam
was het voortdurend druppelende koude water uit de
talloze scheuren in het dak. Ook de voor het kolenvervoer
dienende opbraak was erg nat.
Taalmoeilijkheden, waartegen hij het meest had opgezien, bestonden er bijna niet. De Limburgse arbeiders
verstonden vrijwel allemaal zijn Westfaals dialect. En de
Nederlandse t a a l . . . . die leerde hij met de dag beter,
want al zijn vrije tijd besteedde hij eraan.
Een type als meesteropzichter Chagrijns was hij nog
nooit tegengekomen. Een heldere geest, goede vakkennis, religieus gevoel, maar daarbij zo prikkelbaar dat
ieder ogenblik een ontlading kon plaats hebben. Een tijdlang praatte hij beminnelijk en beschaafd, op een gegeven
ogenblik schoot hij op een arbeider af die zijns inziens
een fout maakte, schold en schreeuwde en dreigde met
boete en ontslag. Een kwartier later was hij weer kalm,
zelfs vriendelijk, en vergat doorgaans ook de gegeven
boete.
„Wie heeft deze betimmering zo netjes geplaatst, ze
staat werkelijk prachtig!" vroeg hij, toen hij de pijler
inspecteerde.
„Ik", meldde een houwer vol trots.
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„Dan kost je dat een rijksdaalder boete, man! Want de
punten van de stijlen zijn afgezaagd."
Reeds de tweede dag, dat Flip met Chagrijns ondergronds was, kreeg ook hij een scheldpartij te slikken.
„Hij had het gisteren aan zijn maag", zei Piet Lamsvoet,
de schudgootmeester, de volgende dag. „U zult nog pleizier
van hem beleven, opzichter. Men beweert namelijk, dat
de oorzaak van zijn scheldwoede een maagziekte is. Enkele
opzichters, die niet tegen zijn schelden kunnen, worden
soms ook ziek. Heeft de meesteropzichter zich bijzonder
sterk opgewonden, dan blijft hij zelf wegens ziekte thuis."
Op de opzichterskamer was Chagrijns een lastig superieur. De Limburgse afdelingsopzichters, Giel van Kerkrade en Sjoof van Hulsberg, trokken zich van het schelden
niets aan. Flip behandelde hem voorzichtig en probeerde
alles wat hem kon opwinden te vermijden.
„Zeg Flip", zei Sjoof, toen Chagrijns weer een erg
buiïge dag had, „je lijkt me nogal verstandig. Vanmorgen
heeft de sinjeur in mijn afdeling de hele boel weer op
stelten gezet. Kijk eens, wat ie woest is. Hij is net een
vat buskruit. Morgen komt hij in jouw afdeling kijken,
heeft ie gezegd. Als je hem nu eens flink ergert, wordt
hij vast en zeker ziek. Deze keer moeten wij hem tenminste zes weken kwijt. Wat denk je ervan?"
„Nou, ik geef hem deze keer veertien dagen, de volgende
keer meer."
„Afgesproken. Maar van mij krijgt hij de volgende keer
zes weken, daar kun je van op aan!"
Flip moest die dag gedurende de middagdienst nog afdalen, om zich van de gang van zaken in zijn afdeling
te overtuigen. Hulpopzichter Wildeman had het toezicht.
Zijn lamp onder zijn jas verbergend ging Flip langzaam
de pijler af. Men was bezig, de schudgootmotor, die door
het wegschuiven van een stijl los was geraakt, vast te
zetten. Het werk wilde niet vlotten, en daardoor was hulpopzichter Wildeman zo opgewonden, dat hij scheldend en
schreeuwend heen en weer sprong als een bezetene.
Opeens gooide hij zijn pet een eind de pijler af uit louter
opgewondenheid, zijn meterstok vloog in een andere rich181

ting, en juist wilde hij zijn lamp wegslingeren, toen Flip
uit het donker te voorschijn kwam en kalm vroeg of de
schudgootmeester ook een hamer en een spijker bij de
hand had.
„Jawel, opzichter, hier zo", zei hij verrast.
„Sla de spijker in deze houten stijl, want ik veronderstel,
dat de heer Wildeman zich wil uitkleden. Dan kan hij
z'n kleren tenminste netjes ophangen."
Wildeman keek Flip verbaasd aan en werd heel kalm.
Nadat de schade hersteld was en ieder weer op de hem
aangewezen plaats zijn werk deed, sprak Flip een ernstig
woordje met Wildeman. „Wie leerde je toch zo'n onzinnig
gedoe. Denk je daarmee je prestige te handhaven? Man,
wat ben je dom."
„De vroegere afdelingsopzichter deed-het toch ook zo",
verdedigde Wildeman zich.
„Vroeger is geweest. Beloof je me nooit meer zo gek
te doen?"
„Ik zal proberen verstandiger op te treden", beloofde
Wildeman.
„Dan is het goed."
„Maar de productie is achter, je wordt er tureluurs
van...."
„Wel, we zullen vandaag enkele uren langer moeten
blijven om de door deze stagnatie ontstane achterstand in
te halen. Ik blijf ook hier. We vragen tien man of ze twee
uren langer willen werken."
Tegen twee uur 's nachts gingen Flip en zijn hulpopzichter gezamenlijk naar huis: alles was verder goed gegaan
in de afdeling. Ze kwamen bij de woning van Wildeman.
Er brandde nog licht in de huiskamer. Zijn vrouw opende
de deur.
„Ben je daar eindelijk, Willem! Waarom bleef je zo
lang weg?"
„De schudgootmotor was weggelopen", antwoordde hij.
„Heb je hem ingehaald?" hoorde Flip nog, toen sloeg
de voordeur dicht.
* **
Tal van arbeiders, die voor en gedurende de oorlog in
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de Westfaalse mijnen gewerkt hadden, waren mede door
de grote koopkracht Van de gulden teruggekeerd naar hun
vaderland en waren aan het werk gegaan op de Limburgse
mijnen. Men werkte er hard, want alles wat men begeerde
kon men bemachtigen tegen normale prijzen.
Behalve zijn oude vriend Jan, ontmoette Flip de houwer
Hoekstra, die op de mijn Ida onder zijn toezicht steeds
uitstekend zijn best had gedaan.
De jonge van Marseveen, een stevige hulphouwer, herinnerde Flip er op een morgen aan, toen ze genoegelijk
hun boterhammen zaten op te kauwen, dat hij vroeger elke
week als bierbezorger een kistje bier bij hem aan huis
had bezorgd.
Langzamerhand ontstond er een goede verstandhouding
tussen Flip en zijn mannen, waartoe de toegenegenheid
van genoemde twee veel bijdroeg.
„Hebben we ook „Roden" in de afdeling?" vroeg Flip
eens schertsend aan schudgootmeester Lamsvoet.
„Heel rooie, opzichter, ik zelf ben hoofdbestuurslid van
de Nederlandse mijnwerkersbond. Haat u soms de Sociaaldemocraten?"
„Ik haat nooit volgens voorschrift" antwoordde Flip op
gemoedelijke toon. „Toen ik een jongen was, moest ik volgens de Pruisische schoolmeester de Fransen haten en op
de mijn gekomen, waarschuwde men mij voor de Sociaaldemocraten. Ik wil met alle mensen in vrede samenwerken
tot welzijn van allen. Als we er allemaal zo over denken,
verdwijnt alle haat vanzelf. Maar, weten jullie het nieuwste
al?" ging Flip verder. „Tot nu toe werd iedereen beboet,
als hij stenen in de schudgoot schepte, dus de kolen onzuiver stuurde. Jullie weten ook, dat men steeds de domste
het eerst vangt. Maar nu wordt de slimme eens de
dupe. Dat zit zó! Men staat tachtig Kg. stenen toe per
wagen. ledere Kg. meer kost de hele post boete, terwijl
elke Kg. minder post geld in het laatje brengt."
„Tachtig Kg. per wagen is voor deze laag veel te weinig"
vond Lamsvoet.
De anderen waren het volkomen met hem eens.
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„Konden we er maar iets op verzinnen", zuchtte
Marseveen.
„Ja, jongen", zei Flip, „ik kan redeneren als een advocaat,
men gelooft mij toch niet eerder, totdat het door de feiten
bewezen is. M a a r . . . . ik heb een goed p l a n . . . . wij schudden de bedrijfsleiding eens goed wakker. Ik heb jullie
toch gezegd, dat men van nu aan ook de slimmen vangt."
„Hoezo?"
„Ik heb eens op de losvloer rondgeneusd. Daar hebben
ze bij een weeginstallatie een planken vloer gemaakt.
Van iedere post worden er iedere dag enkele wagens onderzocht. Ze worden dan op de vloer gestort, leesjongens
zoeken de stenen uit de kolen en doen ze in kistjes. Het
resultaat weegt men en zo wordt dan het gemiddelde gewicht van dè gestuurde stenen per onderzochte wagen
bepaald. Een „schriftgeleerde" houdt toezicht op de gang
van zaken."
„Een administratieve" verbeterde Lamsvoet glimlachend.
„Ja, vanmorgen stond er een op de losvloer, in een
prachtig pak gestoken en een wit boordje om. Aan zijn
vingers blonken een paar zegelringen, toen hij in zijn
notitieboekje aantekeningen maakte. Hij had blijkbaar
een hekel aan alles wat vuil en nat was. Snappen jullie
me nou?"
„En of, opzichter. Wij sturen de natte slikachtige kolen
van de onzuivere bovenbank in afzonderlijke wagens en
met de stukkolen van de zuivere onderbank doen we
't zelfde. De wagens met stukkolen laten ze vast en zeker
onderzoeken. Voor de slikwagens gaan ze netjes opzij....
Wat een grap
Opzichter, als dat gelukt verdienen we
een goede cent."
„Niet over praten, dan lukt het."
Zoals verwacht werd, gebeurde het.
Aan het einde van de maand bleek, dat een steenpremie
van f 4.— per man per dienst was verdiend. Het gemiddelde houwersloon was ƒ 6.—, iedere houwer van deze post
had dus per dienst f 10.— verdiend.
De volgende dag moest Flip zich melden bij hoofdopzichter Jacob.
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„Hoe komt deze post aan de hoge steenpremie?" vroeg
hij op de loonberekening in de werklijst wijzend.
Eerlijk vertelde Flip het gebeurde.
„Beseft u dan niet, dat men u daarvoor kan ontslaan.
Helemaal eerlijk was het toch ook niet."
„Daaraan heb ik geen -ogenblik gedacht, ik ergerde me
alleen aan die fijne Mijnheer met de zegelringen."
„Daarover heb ik mij, eerlijk gezegd, ook geërgerd. Ik
neem u deze zaak niet kwalijk. Als u zich in 't vervolg
over zo iets ergert, komt u dan onmiddellijk bij mij. Die
fijne mijnheer zal verdwijnen."
„De centen heeft de post gelukkig binnen" vonden de
kompels, toen,ze de verandering in de uitvoering van het
werk op de losvloer opmerkten.
— „Hoe zou het toch komen, dat er hier op de Limburgse
mijnen zo veel leiding gevende personen zijn, die door
jagen, tieren en schelden hun afdeling of district op gang
trachten te houden", had Flip zich al vaker afgevraagd.
De volksaard bewees toch elke dag weer, totaal niet ontvankelijk ervoor te zijn.
Joep van Schaesberg wist wel een verklaring van het
geval te geven, maar die voldeed Flip toch niet. Hij beweerde, dat die wilde mannekes, die meestal klein van
stuk waren, vroeger op school het minste in te brengen
hadden en toen de meeste schoppen onder hun achterwerk
kregen, tenminste hij had met een der onverstandigen op
de schoolbanken gezeten en hij herinnerde zich nog heel
goed, de verhouding die er bestond tussen de persoon in
kwestie en de andere leerlingen.
Een andere verklaring gaf de ijverige Hoekstr.a, na een
geweldige scheldpartij van meesteropzichter Chagrijns,
waardoor zowel Flip als de hele post stil werden, 't Leek
wel alsof de eenvoudige kompels medelijden met de arme
Chagrijns hadden.
„Neem bijvoorbeeld de hoofdopzichter", begon van
Marseveen. „Hem hoor je nooit. Die treedt op als een
verstandige en rechtvaardige baas."
„Ja man, hij is een echte oude mijnwerker en zo iemand
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krenkt niemand in zijn eer. De schreeuwers zijn beginnelingen zonder ervaring", merkte Hoekstra op.
„Je weet, wij hebben hier Nederlandse en buitenlandse
opzichters. Op de oudere mijnen waren vroeger bijna uitsluitend Pruisische opzichters en bedrijfsleiders, nu begint
dit gelukkig geleidelijk te veranderen. De aan absolute
gehoorzaamheid en militaire discipline gewende Pruisen
schelden en commanderen veel en hebben dikwijls succes
omdat ze de eenvoudige kompels bang weten te maken,
want ze dreigen met ontslag. De zwaksten onder de Nederlandse opzichters en ook enkele hogeren nemen hun manier
graag over. Dat is alles. M^ar dat weet ik zeker, bij de
Nederlandse arbeiders stoten ze op graniet, al lijkt het in
't begin dat ze succes hebben, hij bezwijkt niet voor vloeken
en schelden. Hij wordt veel beter geleid door kalme opmerkingen en een goed voorbeeld, kortom door correct
optreden", was de mening van Jan Lamsvoet.
„Je hebt gelijk", vond Flip.
„Scheldwoede is een ziekte, waaraan alleen zwakke
mensen, die zich zelf niet kunnen beheersen, lijden en
waardoor alleen zwakkere mensen zich laten jagen. Wie
niets is en veel wil schijnen, scheldt het meest."
* * *

Bedrijfsingenieur Deftig was een strenge baas, die de
indruk, wekte erop uit te zijn de opzichters in hun
tekortkomingen te vangen.
Een geluk voor de opzichters was, dat Deftig zich nogal
sterk parfumeerde. Kwam hij met de wind mee, dan rook
men hem reeds van verre. Liep hij tegen de wind, dan
kwam hij door zijn rheumatiek slechts langzaam vooruit,
zodat zijn komst meestal al van te voren gemeld was. Toch
had hij Flip eenmaal te pakken, althans dat veronderstelde
hij. Op de hoek van een steengang, waar bijna geen luchtbeweging was, stond hij plotseling voor hem.
„Komt u eens mee" zei hij kort. Enkele meters verder
haalde hij enkele boorkranen achter de wandbekleding
vandaan, die een houwer blijkbaar daar had verstopt en
later vergeten.
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„Is het niet schandalig, zo met het dure materiaal om
te springen?" vroeg hij op verwijtende toon.
„Ja mijnheer, het is schandalig
"
Op de grond lag papier, het stuthout lag wanordelijk
langs de wanden, kortom
het was er een slordige boel.
Herhaaldelijk moest Flip toegeven, dat het schandalig
was. Maar het ergste kwam nog: Voor het front van de
steengang waren vijf betimmeringen omver geschoten.
„Dat kost u de halve maandpremie, zo iets kan ik niet
ongestraft laten. Hebt u mij begrepen.
„En ik betaal geen cent", antwoordde Flip met een
vriendelijke glimlach.
„U vindt het, dunkt mij, niet zo erg, maar ik zal u
laten zien, hoe ernstig ik het opvat. U betaalt de gehele
premie."
„En ik betaal geen cent", hield Flip vol.
Ontstemd verwijderde de bedrij f singenieur zich en toen
Flip niets meer rook, volgde hij hem.
Op de opzichterskamer stond de bedrij fsingenieur bij
hoofdopzichter Jacob.
„Wacht eens even" zei deze. „Hoe kunt u beweren dat
u geen cent betaalt als de bedrij fsingenieur u aanzegt,
dat u de maandpremie moet missen? Die premie betaalt
u vast bij zo'n slordige toestand in uw afdeling."
„In mijn afdeling? Neen, hoofdopzichter, de bedrijfsingenieur heeft mij meegenomen in de afdeling van de
opzichter van het steenwerk."
Bedrij fsingenieur en hoofdopzichter verwijderden zich
in verschillende richtingen.
* **
„Voor Koningin en Vaderland gaat iedere jongen
mee!"....
Peter en Paul hakten op het rythme van dit populair
en mooi vaderlands liedje hout in de tuin en zongen het
uit volle borst. Daar kwaiiien hun vrienden: Nederlandse
jeugd. Ze zongen dapper mee. Peter en Paul staakten het
werk en zingend trokken ze voorbij Emma en Flip, die
stonden toe te kijken. Hun jongens, ze leken Nederlandse
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knapen. Ze waren nu al twee jaar op de Nederlandse school
en maakten goede vorderingen.
„Waaraan denk je, Flip?" vroeg Emma.
„Het is juist, dat onze jongens meegaan voor Koningin
en hun nieuwe vaderland, want het oude kennen ze nauwelijks. Wel, Emma, laten wij ook die weg opgaan, dan
blijven we vast met de kinderen verbonden. Ik houd van
mijn werk, van de mensen hier, van mijn nieuw verworven
vrienden en de hier aangetroffen kennissen uit mijn jeugd,
én van dit land. Onze kinderen zullen een zuiver Nederlandse opvoeding krijgen en zich Nederlander voelen. Wij
zullen dus de Nederlandse nationaliteit aanvragen, en
door de liefde, die ons met de kinderen verbindt, hoop ik,
dat wij goede Nederlanders zullen worden...."
„Hallo, Flip! ook op wandeling mét je vrouw en de
jongens? Ga je mee naar mijn meesterhouwer Sjang van
Schinnen? Hij woont daarginds tussen de groene bomen
aan de holle weg. Hier heb je mijn vrouw en mijn twee
kinderen." — Zo begroette opzichter Gustaaf, Flip op een
Zondagnamiddag op de grote weg.
Sjang van Schinnen woonde in een wel driehonderd jaar
oud huisje, met zware eiken balken langs de plafonds en
lage deuren. Het op de grond gestrooide witte zand en
de blank geschuurde tafel nodigden uit tot een langer
verblijf. De trots van de ouders was Joep, de drie en twintig
jarige priesterstudent, die meteen de Limburgse vlaas en
de koffie opdiende. Zijn moeder zat in een leuningstoel;
ze was ten dele verlamd en liep heel moeilijk. De drie
jongere kinderen van tien tot achttien jaar, legden onmiddellijk beslag op de kinderen der bezoekers; samen onderzochten ze de bessenstruiken in de tuin. Het werd een
gezellige namiddag. Flip praatte hoofdzakelijk met Joep,
die voor zijn leeftijd een bijzonder goede kijk op mensen had.
„Zou ik eens met u ondergronds mogen gaan, meneer?"
vroeg Joep toen het gezelschap afscheid nam.
„Ik wil het de hoofdopzichter graag vragen; het zal wel
lukken."
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Buiten vingen Sjang en Gustaaf enkele haantjes, die
wilden ze Flip en Emma meegeven.
„Nee", zei Flip, „we willen geen haantjes!" terwijl hij
lachte.
Emma duwde ieder der kinderen van Sjang een gulden
in de hand: „voor de spaarpot".
Op een avond van de daarop volgende week daalde Flip
met Joep in de mijn af. Hij bleef een hele dienst met hem
beneden en liet hem zoveel mogelijk van het? ondergronds
bedrijf zien en ook met de mensen spreken. Van vermoeienis~ was bij Joep zeer zeker sprake, hetgeen
kwam door de lucht, door het kruipen en sjouwen; dat was
allemaal ongewend. Maar Joep wilde zoveel mogelijk ervan
opsteken; het zou niet alleen leerzaam zijn voor thans,
maar ook voor later, wanneer hij als priester in een of
andere mijnwerkersparochie kon worden geplaatst.
Langs de koolwand van een stopstaande pijler waren
zes houten stijlen achter elkaar gebroken, een zware koolbank hing los achter de stijlen.
,Blijf hier even staan. Joep", waarschuwde Flip, „ik
moet die zaak eens alleen bekijken; 't klopt hier niet
precies."
Toen Flip zich ongeveer tien meter van Joep had verwijderd, sloeg de koolbank tussen hen om. Een lawaai en
gekraak, en direct een dichte stofwolk, en daar-tussendoor een schreeuw van Joep
en alles was stil in de
donkerte. De lampen lagen onder de stof en kolen.
Voorzichtig kroop Flip over de hoop kolen naar Joep
terug, die hij knielend aantrof, biddend voor de zielerust
van Flip. Achter hem gekomen legde hij de hand op Joeps
schouder en zei: „nog niet nodig. Joep!"
Daarop zochten ze de lampen terug, waarvan de lichtschijn door stof en kolen heen kwam.
Beiden bleven goede vrienden. Ook later, toen Joep
pastoor was geworden in een nabijgelegen Limburgs dorp.
„Alle ondergrondse beambten moeten op de conferentiekamer van de nieuwe hoofdbedrijfsingenieur verschijnen
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om er een kleine toespraak aan te horen", was de order
van hoofdopzichter Jakob enkele dagen later.
De hoofdbedrij fsingenieur zat aan het hoofd van een
lange tafel, waaraan ook de voornaamste personen van de
bedrijfsleiding hadden plaats genomen. Het was de eerste
keer dat Flip de hoofdbedrijfsingenieur zag.

„Wat ik te vertellen heb is voor allen bestemd, ik bedoel
geen bijzonder persoon. Wien de schoen past, die trekke
hem aan, wien hij niet past, die laat hem staan. Ik keur
het ten zeerste af, als beambten uit hoofde van hun functie
van ondergeschikten cadeautjes aannemen, zoals haantjes
fruit en andere dingen. Wat geweest is, is vergeten, wie
dit nu nog doet, maakt zich als toezichthoudend persoon
onmogelijk.
En dan nog een ding, blijft rechtvaardig tegenover iedereen en handelt steeds volgens de spreuk:
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Wat u niet wilt, dat u geschiedt, doet dat ook een ander
niet."
Vóór Flip stond Gustaaf.
Voorzichtig trok Flip aan diens jas.
Toen enkele weken later een meesterhouwer Flip zonder
zijn medeweten een jonge haan in het nieuwe kippenhok
had gebracht, bond Flip voor het begin van de nachtdienst
de bonte vogel aan het loket van de opzichterskamer,
waarachter de meesterhouwer de mensen te woord moest
staan, vast. Tot vermaak van alle aanwezige beambten en
meesterhouwers en de zich in de loonhal bevindende
arbeiders, begroette de haan hier zijn oude baas.
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XXIII

VOOR DE TWEEDE MAAL WAS
Flip nu meesteropzichter. Hoofdopzichter Jakob en meesteropzichter Chagrijns hadden hem het goede nieuws
medegedeeld. Zijn directe superieur was nu hoofdopzichter
Jakob. Maar ook met andere meerderen, namelijk de
academisch gevormde ingenieurs, moest Flip rekening
houden. De twee oudsten hiervan. Uiltj ens en Weerhaen
bemoeiden zich niet meer dan strikt noodzakelijk was met
de meester opzichter. Meer contact kreeg Flip met de jonge
ingenieur van Deventer, die een tijdlang met hem samen
afdelingsopzichter was geweest; nu bewerkte van Deventer de mijnplannen, en vaak werd Flip door hem over
zijn district op prettige wijze ondervraagd. De eveneens
jonge ingenieur Bergman werd overgeplaatst naar de
Nieuwe Mijn en ingenieur Wijdveld kwam pas kijken.
Een nieuw district met tot dusver nog niet ontgonnen
koollagen werd aan Flip toevertrouwd.
Nieuwe winning- en opvullingsmethodes werden geprobeerd en toegepast. De galerijen werden met ijzeren betimmeringen gesteund, die het voordeel hadden wanneer
de galerij verviel, terug gewonnen konden worden. De
ontkoolde pijlers liet men instorten door systematisch alle
dak-ondersteuningen te roven. De ondergrondse verlichting werd uitgebreid; electrische handlampen werden
meer algemeen ingevoerd.
Tevreden en blij gestemd zag Flip, hoe vlug de tot aan
de rand gevulde schudgoot de kolen transporteerde. Hij
keek voor zich op de vloer,en vond een pruimtabaksdoos.
Bij het geratel van de delfhamers en het geschud der
goten zong voor hem een der houwers: „In Zierikzee heb
ik mijn hart verloren...."
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„En hier in de pijler die pruimtabaksdoos", vervolgde
Flip.
Terwijl de houwer een flinke pruim achter z'n kiezen
schoof, ging Flip gebukt de tien graden hellende pijler af.
De lamp bengelde op zijn borst; de opzichters hadden nog
steeds de benzinelamp ter controle. Opeens hield hij stil.
Uit de gaaskap stegen verbrandingsgassen van mijngas in
zijn neus. Ogenblikkelijk draaide hij de pit omlaag
2% mijngas, constateerde hij aan de aureool op de kleine
vlam. Flip onderzocht verder: honderd meter verder constateerde hij reeds 2|/2%- De arbeiders werkten bij het
licht van electrische handlampen en bemerkten daardoor
het gevaar niet. Van beneden kwam opzichter Blankerib
de pijler op. Zijn benzinelamp was uit.
„De lamp niet aansteken!" waarschuwde Flip. „Er is
21/2% mijngas."
„Ik krijg ze ook niet aan, meesteropzichter. Ze schijnt
droog te zijn."
„Kom dan maar mee, wij zullen onderzoeken waar het
mijngas vandaan komt."
Aan de voet van de pijler, vlak bij de opbraak, bleek
het gehalte mijngas 3% te zijn.
Allen moesten de pijler verlaten en beneden aan de
opbraak in de van de schacht komende verse luchtstroom
blijven. Bovenaan de pijler in de steengang, waar verschillende luchtstromen bij elkaar kwamen, moest de
schudgootmeester opletten, dat niemand de pijler betrad.
In de opbraak mocht zich ook niemand begeven. Aan de
voet van de zestig meter hoge opbraak, in de steengang
die naar een nieuw ontsloten koollaag leidde, wees de
benzinelamp 31/2% mijngas aan, in de grondgalerij van
deze laag 4%, ongeveer honderd meter verder 5 % . . . .
Door de ontploffing binnen de gaaskap ging de lamp
uit. Het was nu pikdonker, en de twee beambten, Flip
en Blankerib, stonden hier omgeven door een ontplofbaar
mengsel van lucht en mijngas.
Voorzichtig kropen ze verder met de handen tastend
langs de spoorrails, die hun de weg wezen. In de verte,
op ongeveer zeventig meter afstand zagen ze de schadu193

wen van twee houwers, die hun electrische lampen aan
de betimmering hadden opgehangen: voortkruipend hadden ze de lichtschijn gauw opgemerkt, want het is een
verbazend iets hoe ver men het zwakste licht in zulk een
donkerte kan zien.
Drie meter van het front hoorde Flip een blazend geluid.
„Zou er een lek in de persluchtleiding zijn ?"
„Neen, die was in orde."
Na enig zoeken en tasten ontdekten ze een scheur in
het dak, waaruit het blazend geluid kwam.
„Een blazer
" wees Flip.
„Het had gevaarlijk kunnen worden", meende Blankerib.
„Worden?, dat is het", antwoordde Flip.
Hij ging naar de dichtbij zijnde telefoon en waarschuwde
de bedrijfsleiding. Een half uur later arriveerden ingenieur
Uiltj ens en chef Jakob.
De onvoldoende verse lucht toevoerende kleine ventilator werd direct stopgezet. Zo spoedig mogelijk moest hier
een nieuwe grote ventilator in bedrijf worden gesteld, die
het gevaarlijke gas in de verse luchtstroom moest zuigen.
Het was op een Zaterdag, en de hele Zondag werd er hard
gewerkt. Toen de ventilator bedrijfsklaar was, stelde opzichter Blankerib zich op daar waar het gevaarlijke mengsel en de verse luchtstroom zich verenigden, gewapend met
een electrische en met een benzinelamp ter controle. Flip
liet de ventilator draaien. Werd het mengsel op het gevaarlijke punt ontplofbaar, hetgeen Blankerib met de benzinelamp moest vaststellen, dan gaf deze door zwaaien met
de electrische lamp het sein ,halt'; Flip zette dan de ventilator een ogenblik stop. Was het gas door de verse luchtstroom zo veel verdund dat het niet meer ontplofbaar was,
dan draaiden ze weer verder.
Laat in de avond was alle gevaar geweken.
* »*
Hoofdopzichter Jakob was rechtvaardig en verstandig,
doch niet gemakkelijk en zelfs hard als 't nodig was. Liegen
vond hij verschrikkelijk. Wanneer iemand eerlijk een gemaakte fout meldde, sprak hij er niet meer over. Hij
praatte toch al weinig. De geringste arbeider behandelde
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hij even tegemoetkomend als de hoogste superieur. Hij
was buitengewoon pienter en beschikte over een grote
vakkennis; hij had zich, evenals Flip, van paardenjongen
omhoog gewerkt. Al zijn geestelijke en lichamelijke kracht
gaf hij aan het ondergronds bedrijf.
„Wat denkt u van de tijdaccoorden, die wij nu zullen
invoeren?", vroeg hij aan Flip.
„Als ze afgesloten worden door iemand met goede vaken mensenkennis, ben ik 't ermee eens", gaf Flip ten antwoord.
„Waarom mensenkennis?"
„Men moet toch weten of men iemand voor zich heeft,
die men onnodig kwaad kan maken."
„H'm, goed gezegd. Met een kwade is het slecht zaken
doen. Maar mijn doel is ook, de vakkennis van de opzichter door de tijdaccoorden te vergroten."
„Hoe stelt u zich dat dan voor?"
„Doordat hij iedere handeling van de arbeider bij een
bepaald werk in de puntjes moet kennen, zal hij het werk
beter waarderen en ook de arbeider rechtvaardiger beoordelen. Tevens zal hij opmerken, of de arbeider onnodige
handelingen verricht, dus met andere woorden, of hij zijn
tijd zonder het te weten verspilt."
„Dat ben ik volkomen met u eens. Een luie mijnwerker
heb ik nog maar zeer zelden gezien."
„Ja, Flip, hij die lui is komt wel eens kijken, maar blijft
nooit mijnwerker. Maar mensen, die het fijn vinden dat
men te weinig werk van hun vraagt, zullen we toch altijd
houden. U begrijpt me toch wel? Te veel werk van iemand
te vragen is dom. De juiste weg vinden we door de tijdaccoorden. We zullen niet alles dadelijk goed doen, en de
kinderziekten moeten we natuurlijk overwinnen."
Flip verzette veel werk.
Hoofdopzichter Jakob was zeer tevreden over de meesteropzichter, zo voldaan zelfs, dat hij hem op zekere avond
vroeg: „wel. Flip, ik heb u iets te vragen. Gaat u mee naar
onze Nieuwe Mijn, die in exploitatie komt? Daar wacht
veel werk, veel en goed werk. Mijn broer Ebele wordt hier
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op de Oude Mijn chef van het ondergronds bedrijf, en ik
op de Nieuwe Mijn."
„Gaarne doe ik dat", was het antwoord van Flip.
En zo verhuisde Flip met zijn gezin, waartoe nu ook de
veertien maanden oude zoon Erik behoorde, naar het eenvoudige Limburgse dorp vlak bij de Nieuwe Mijn.
„Zoekt u de weg ondergronds maar zelf, ik moet dat ook^
doen. Van alles wat u opmerkt, of wat u van plan is te
gaan doen, geeft u mij bericht. Een goede verstandhouding
tussen u en hoofdopzichter Pieters stel ik ten zeerste op
prijs. Ook met ingenieur Bergman, die de mijnplannen
bewerkt, moet u veel overleg plegen. Zorgt u maar, dat
u alle bedrijven goed leert kennen. — En nu aan de slag!"
Dat was de voorlopige opdracht, die chef Jakob aan Flip
gaf. Flip zocht de weg, inspecteerde, bekeek alles, oordeelde.'. .. hij nam het bedrijf in zich op.
Toen hij langs het koolfront van een schudgootpijler
kroop, hoorde hij opeens iemand roepen:
„Pan! Pan! goede Pan!"
En Flip, die omkeek, zag een electrische lamp op zich
toekomen. Spoedig stond de houwer, aan wie de lamp toebehoorde, bij Flip, en greep diens beide handen, legde dan
zijn arm om Flips schouder en lichtte hem in het gezicht.
„Pan, pan, goede pan! Ook hier, in Hollandja?"
De houwer was zo zwart, dat z'n gelaatstrekken niet
goed te onderscheiden waren. Toch herkende Flip enige
bekende trekken; misschien een Pool, die met hem of onder
hem op de Maria, Ida, Bertha of elders had gewerkt. Zijn
roep pan (mijnheer) kwam hem zo diep en zo plotseling
blij uit het hart.
„Weet nog? 29 Augustus 1917 ben ik gelopen.... met
de zon op de r u g . . . . zon op de r u g . . . . twaalf dagen.
Toen, politie mij pakken
ik vragen: Hollandja? —
Ja, Hollandja, antwoord. — Nu ik hier werken, pan."
„Petr Iwanowicz, beste Rus. Dat heb je goed gedaan.
Kerel, wat ben ik blij voor jou. En waar woon je nu?"
„In Maastricht. Heb getrouwd meisje van Maastricht.
Een fijne kind ik heb ook. Goed in Hollandja hier."
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„Zoveel geluk, ik kan het haast niet geloven Petr. Je
vrouw en je kind moet ik eens zien."
„Goed, pan. — Waar woont pan?"
„Hier vlak bij de mijn."
-Diezelfde avond kwamen twee fietsers op Flips woning
af: Petr, die Peter geworden was, met zijn vrouw en kind,
dat in een mandje op de bagagedrager zat.
„Hier, goede pan, mijne meisje uit Maastricht, vrouw,
en mijne kind."
Enkele dagen later bezielde grote vreugde en geestdrift
de gehele mijnstreek. Het Koninklijk Gezin bracht een
bezoek aan de ondergrondse werken van de Nieuwe mijn.
Iedereen wilde de hoge gasten zien. Het werk riep Flip
echter 's morgens vroeg de mijn in, maar hij hoopte na
zijn ondergrondse tocht de kans te krijgen de hoge bezoekers te zien.
Toen de Koninklijke gasten weer boven kwamen, stond
Flip voor de schacht. De Koningin, Prinses Juliana en
Prins Hendrik, in mijnkleding, een mijnlamp in de hand,
verlieten de schachtkooi. Gevolgd door een aantal begeleiders, waaronder de hoofdbedrij fsingenieur en chef Jakob,
gingen ze vriendelijk groetend langs de wachtenden.
„Moeder, we worden gefilmd!" riep Juliaantje.
Voor hun vertrek zag Flip de hoge gasten nog een keer
in de loonhal voor de opzichterskamer. De koningin met
een prachtig bouquet, de Prinses ontving van de bedrijfsleiding een zilveren mijnlamp.
Dat een Koninklijk Gezin mijnkleding zou aantrekken,
de mijnwerkers in de 548 meter diepe mijn zou opzoeken
en daar vriendelijk en belangstellend met hen zou praten,
dat had hij niet kunnen denken.
Daarop kon het gehele volk trots zijn.
„Hier ook nog wat van de Koningin", zei Emma lachend
met een brief zwaaiend to~en Flip thuis kwam.
„Wat zeg je?"
„Ja, hier lees: In naam der Koningin."
Een dwangbevel van de Inspecteur der Belastingen uit
zijn vorige woonplaats. Tengevolge van de plotselinge ver197

huizing had Flip vergeten de laatste termijn te betalen.
„Ik geloof dat men beter kan schrijven: In naam der
wet
maar de mechanisch handelende bureaucraat
houdt geen rekening met de gevoelens van eenvoudige
mensen."
* * *

In prettige samenwerking met zijn chef en ingenieur
Bergman groeide het bedrijf met een verrassend vlug
tempo. Dag en nacht waren ze dikwijls in touw. Geweldig
veel werk werd er dan ook verzet, wat vooral te danken
was aan de opgewekte en voldane gezichten die ze om
zich heen zagen.
Ook thuis ging alles voorspoedig t o t . . . . Februari 1923
kleine Erik ziek werd. Halve en hele nachten waakten
Emma en Flip aan het ziekbed.... Op de vijftiende dag,
nadat Flip hem enkele uren van te voren voor een spoedoperatie naar het ziekenhuis had gebracht, overleed het
kind.
Het grote leed werd verzacht door het innig medeleven
van allen.
„Leed schijnt noodzakelijk te zijn om mensen tot elkaar
te brengen", dacht Flip toen zijn vroegere superieur
Chagrijns Emma en hem de hand drukte.
„Nu hebben wij hier een graf en waar ouders dat hebben, is hun echte Vaderland", zei Emma.
„Wat ik bijzonder kranig van u vond was, dat u ook
in de achter u liggende zware weken iedere morgen aan
alle beambten een vriendelijk woord mee gaf, voordat ze
afdaalden" merkte chef Jakob enkele dagen later op.
„Ik moet arbeidsvreugde kweken, ook als ikzelf leed
heb."
„Ja", zei de chef, „wie met vreugde werkt, voelt niet
dat hij hard werkt" dan ging hij stil naar zijn kamer.
Een week daarna overleed ook Flips moeder en enkele
maanden later de oude trouwe kompel Jan.
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Hard werken doet het leed vergeten en brengt succes.
Op de Nieuwe Mijn werd hard gewerkt door iedereen, de
kolenproductie steeg dan ook met de dag. De arbeiders en
de beambten waren tevreden, ook chef Jacob, op wiens
voorstel Flip met ingang van 1 Januari 1929 tot hoofdopzichter werd bevorderd.
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XXIV

" I t E N BEAMBTE MOET WETEN,
dat hij buiten het bedrijf ook als beambte staat aangeschreven; maar hij moet ook weten, dat hij buiten het
bedrijf niet meer betekent dan ieder ander mens. Daar
kan hij door vriendelijkheid en medeleven bewijzen, dat
een meningsverschil bij het werk nooit kwaad bedoeld is.
Een vriendelijk woord, een praatje en zelfs een goede
grap zijn wegen, die leiden tot toegenegenheid en waardering. Zelfs als hij dan eens iemand bij de neus neemt,
zal het in goede aarde vallen, mits uit de geschiedenis
blijkt, dat samenhorigheidsgevoel de drijfveer is."
En zo stapte Flip, enkele dagen na zijn bevordering tot
hoofdopzichter, op het station in de trein naar Heerlen en
ontmoette daar een houwer, die genoeglijk zijn sigaret
zat te roken. Flip herkende het type ,mijnwerker'.
„Goede morgen, kompel", was zijn groet.
„Goede morgen, makker."
„Ook op reis?"
„Ja, ik moet naar,de hoofdmijnarts voor een onderzoek."
„Dat treft: ik ook. Dan kunnen we wel samen gaan.
Ben je getrouwd?"
„Tot over m'n oren, man. Vijf kinderen, maar allen
gelukkig goed gezond, en de vrouw ook."
„Nou, dat is bij mij thuis ook zo, mijn vrouw en m'n
twee jongens maken het uitstekend."
Er werd nog verder gezellig gepraat, ook over de mijn;
want waar twee mijnwerkers elkaar treffen en spreken,
daar komt de mijn ook bij. Toen de trein te Heerlen aankwam, stapten ze uit, en beiden begaven zich naar het
ziekenhuis. Ze spraken af, dat hij, die het eerst klaar
was op het station op de ander zou wachten.
Toen Flip twee uur later klaar was, ging hij naar het
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station; de kompel was er nog niet, Flip wachtte op het
pileintje. Daar kwam de kompel aan. Niet ver van het
station was een fruitwinkel, en Flip ging ernaar toe en
kocht een grote tros bananen. Toen hij ermee terugkwam,
zag hij de kompel wachten; hij toonde hem de tros.
„Ziezo, ik zou zeggen, we drinken er eentje. Maar omdat
ik niet veel om bier en sterke drank geef, heb ik dit maar
gekocht. Kom, we maken hem samen soldaat."
Ze moesten nog een tijdje op de trein wachten. En toen
ze dan tegenover elkaar in de coupé zaten, vroeg de
kompel: „zeg, op welke post werk je eigenlijk? Je komt
me zo bekend voor, ik geloof, dat ik je al vaker heb
gezien."
Flip trok een zuur gezicht. — „Nou", antwoordde hij,
„de doortocht in laag X op de 548 meter is niet zo'n beste
post, er valt niet zo veel te verdienen; ze hebben verleden
maand maar vijf gulden veertig gehaald."
„Dan moet je daar niet blijven. Je moet bij mij op de
steenpost komen. Ik werk er met flinke kameraden, en
we verdienen goed: zeven twintig hebben we de laatste
maand gehaald. Toevallig is gisteren een van de post naar
de militaire dienst gegaan. Kerel, kom bij ons; ik heb
plezier aan je. Wij kunnen elkaar thuis beter leren kennen,
kom eens af; en de vrouwen kunnen ook eens een praatje
maken als onze kinderen over de grond kruipen."
„Ja, goed en wel", antwoordde Flip, „maar dan moet ik
't eerst aan de nieuwe hoofd opzichter vragen, en wie
weet of die mij wel verplaatst."
„Nou, weet je wat? Ik ga vanmiddag nog vragen voor ik
naar beneden ga; ik heb middagdienst. Kom maar aan
mijn klerenhaak in het bad. Ik heb nummer 576. — Afgesproken?"
Voor het begin van de middagdienst zat hoofdopzichter
Flip op zijn kantoor; er werd geklopt. — „Binnen!"
en zijn kompel-reisgenoot kwam binnen.
Deze zette natuurlijk grote ogen op, en was een en al.
verbazing. — „Wel, sapperloot!"....
En opeens begonnen beiden hartelijk te lachen. Enkele
mijnwerkers, die de nog openstaande deur passeerden,
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kwamen op het gelach af. Allen vonden het een goeie
grap. De twee reisgenoten schudden elkaar stevig de
hand, en vonden dat ze deze geschiedenis nooit zouden
vergeten.
Wanneer een mijn in korte tijd een enorme uitbreiding ondergaat, zoals dat op de Nieuwe Mijn het geval
was, is het begrijpelijk, dat niet alle beambten in de omgang met anderen de juiste toon weten te vinden; of beter
gezegd: aanvoelen, hoe ze moeten optreden tegen een
bepaald persoon. Eveneens was de vakkennis van alle
beambten niet gelijk. Om de beambten en arbeiders, die
ervoor in aanmerking kwamen, de juiste toon en tact te
leren, hen dus als het ware op te voeden voor hun taak,
verscheen op zekere dag hoofdopzichter Brugman op het
toneel. Veel moeite heeft hij zich getroost, maar menigeen
heeft hij door zijn lange redevoering verveeld. Een opzichter, vermoeid door een harde dienst, viel als slachtoffer
van zulk een lange zitting in slaap en zonk onder de tafel.
„Uw collega heeft de kleine Daan onder de tafel geluld",
verkondigde meesteropzichter Zaag-Jong aan Flip.
De volgende dag gaf Flip een afdelingsopzichter de opdracht ,Sjeng, de halve gek' bij Brugman te brengen met
de klacht, dat deze zeer brutaal was geweest. Sjeng liep
met het idee rond, dat de filmactrice Greta Garbo verliefd
op hem was; hij wilde ook met haar trouwen, maar pas
dan wanneer de lelijke schoonmoeder niet meer leefde.
Toen Brugman, die de half gekke Sjeng niet kende,
tegenover hem zittende een half uurtje had gepreekt,
kwam Flip de kamer binnen.
„Sjeng, hoe staan de zaken met Greta Garbo?"
„Goed, goed, maar de schoonmoeder is er nog."
Toen heeft Brugman zijn pogingen maar gestaakt om
Sjeng in betere banen te brengen.
Korte tijd later zocht Flip opzichter Kris op. — „Zeg,
Kris, morgen komt de dikke Brugman jou in je afdeling
opzoeken. Je wordt eens prachtig opgevoed en geïnstrueerd
en dat heb jij absoluut nodig. Brugman komt natuurlijk
de pijler af, want vier honderd vijftig meter opklimmen
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naast de in beweging zijnde schudgoot in de slechts
zestig centimeter'hoge laag met zestien graden helling, is
hem vast en zeker te moeilijk. Zorg jij dus maar, dat de
opening aan de uitgang van de pijler zo eng is, dat alleen
iemand met een slank mijnwerkersfiguur en losse spieren
er doorheen kan. Meesteropzichter Zaag-Jong komt met
hem mee. Verder: mond houden!"
De volgende dag kwam Brugman met Zaag-Jong de
lage schudgootpijler af, nu eens in de schudgoot liggend,
dan weer een eindje kruipend. Veel zweet was hem reeds
van het voorhoofd gepareld. Herhaaldelijk raakte zijn rug
de betimmeringen en de leidingen, en hij was wat blij
dat hij eindelijk door het gat aan de uitgang de grondgalerij
kon zien. Maar Kris had zijn werk goed gedaan. .Toeval-

lig' waren 'n half uur geleden twee opeenvolgende betimmeringen omgeschoven. Met veel moeite had men een
klein gat open gehouden, zodat de afkomende kolen er
practisch alleen doorheen konden komen; een slank en losgespierd persoon kon er ook nog net door. Terwijl Kris en
Zaag-Jong als palingen de grondgalerij inglipten, bleef
Brugman in het gat steken: hij kon er met geen mogelijk203

held door. Hij moest de gehele pijler weer opkruipen, en
kwam drie uur later dan de anderen doodmoe en glimmend
van zweet en kolenstof, terwijl z'n hemd uit de gescheurde
broek hing, in het badlokaal aan.
Behalve arbeiders en toezichthoudend personeel heeft
een mijn ook behoefte aan academisch gevormde beambten.
Het was, loffelijke uitzonderingem daargelaten, in het
begin meestal zo, dat zij in de uitvoering van het werk
zelf niet veel aantrekkelijks vonden. Leiding geven met
behulp van door de practijk gevormde beambten was hun
ideaal. De hoofdbedrij fsingenieur echter had ingezien, dat
de ingenieurs de gang van zaken in de ondergrondse werken door ondervinding moesten leren kennen; daarom was
zijn wens, dat ze enkele jaren alle bestaande rangen
doorliepen.
Toen een van hen bij zijn indienstneming hoorde, dat
hij als meesterhouwer moest beginnen, riep hij geheel
van streek uit: „maar, mijnheer ,ik kom van Delft!"
„Gaat u dan maar een ogenblik zitten, want dan zult
u wel moe zijn", antwoordde de personeelschef rustig.
„Nee, mijnheer, hier blijf ik niet; dan ga ik liever naar
goud-, tin- of oliewinning."
Hij bleef dan ook niet.
# **
Ruim zeven en twintig jaar was Flip nu in het ondergronds bedrijf werkzaam. Alle werk had hij gedaan. Nog
nooit echter was hem een ongeval van betekenis overkomen. — Op een Novembermorgen kwam ook hij aan
de beurt.
Wanneer de kooi de uitstapplaats gaat bereiken, vermindert de vaart.
„Eigenaardig dat de kooi dezelfde snelheid blijft houden,
ze moet toch aan de Verdieping zijn", dacht Flip, staande
in de bovenste etage van de schachtkooi waarmee hij
naar beneden snorde. Meteen zag hij, dat de kooi de verdieping voorbijschoot. Onmiddellijk daarop hoorde hij het
kraken van brekende balken, waarop de kooi stootte en
met een hevige schok tot stilstand kwam. Tegelijk voelde
204

hij een hevige pijn door zijn lichaam gaan, vooral in zijn
rechterbeen.
Het ongeluk was gebeurd door een defect aan de electrische ophaalmachine. Gelukkig, dat niet meer mensen
in de kooi waren geweest, en dat Flip op de bovenste
etage had gestaan; de onderste was in elkaar geduwd.
De naar boven gekomen kooi hing onder de wielen van
de schachttoren.
De mijnarts constateerde, behalve enkele ontvellingen,
een scheur in het kuitbeen en een in het scheenbeen direct
onder de knie. Men hielp en verbond hem, en daarop werd
Flip in een auto thuis gebracht.
Nauwelijks was Flip huis, of daar ging de bel. Niemand
minder dan de hoofdbedrij fsingenieur kwam belangstellend informeren hoe het ermee stond. Na de ,haantj esaffaire', nu weer zeven jaar geleden, had Flip hem wel
enkele keren gesproken, maar hij had nooit kunnen denken
hem ooit in zijn woning te ontmoeten. Het medegevoel van
deze hooggeplaatste superieur deed hem alle afstand vergeten, en weldra waren zij in druk gesprek over de omgang
met mensen. Ze spraken over het kleine meisje „zieltje",
dat steeds aanvoelde of een bepaald mens 't goed of kwaad
meende met haar en die haar dierbaar waren.
„Hoe meer een mens deze gave heeft, hoe ongelukkiger
hij zich dikwijls voelt. Dat moet een goed bedrijfsleider
weten."
„Precies zo medevoelende als inspecteur Humaan",
dacht Flip, toen de hoofdbedrij fsingenieur vertrokken was.
Enkele dagen later was ook de linker knie flink ontstoken; een operatie moest worden uitgevoerd.
„Een been heb ik in behandeling bij de mijnarts, het
andere bij de huisarts", belde Flip chef Jakob op.
Die kwam Flip ook opzoeken. — „Wanneer uw benen
niet meer goed in orde komen, wordt u mijn bureauchef",
troostte hij.
Maar toen heeft Flip hartelijk moeten lachen; hij, de
practische mijnwerker, die tot nu toe de pen slechts voerde
voor kleine notities en rapporten, zou administratieve
mensen moeten leiden!
nee, dat was vast onmogelijk.
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„En tóch meen ik het", hield de chef vol. „U heeft een
vaste wil gepaard aan het grote voordeel een eigenschap
te hebben met de mensen om te kunnen gaan: u kunt alles
leren."
Maar gelukkig was het niet nodig; het ging goed vooruit
met z'n benen. Op het laatst van December deelde de arts
hem mede, dat hij begin Janauri zijn dienst kon hervatten, al was het dan nog niet direct op volle toeren. Nee,
dat ziek of ongeval vieren en,niets doen, dat beviel Flip
in het geheel niet! — Op 1 Januari werd chef Jakob tot
bedrij fsingenieur benoemd. Gemoedelijk in Flips woonkamer zittend deelde de bedrij fsingenieur hem het goede
nieuws mede. Deze mededeling deed Flip goed.
„Ingenieur Bergman wordt chef in mijn plaats", vertelde
Jakob verder. „De directie wil, dat voortaan academisch
gevormde beambten deze plaats innemen."
„Ik feliciteer u en ook ingenieur Bergman van harte.
Ik vermoed, dat ik van tijd tot tijd wel eens meningsverschil met u zal hebben. Ik wil mijn nieuwe chef even
trouw en goed dienen als ik de oude chef heb gediend."
Nadenkend trok bedrij f singenieur Jakob aan zijn sigaar.
Dan drukte hij Flip vast en warm de hand, en antwoordde:
„ik begrijp u volkomen."
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XXV

lyjEDRIJFSINGENIEUR
JAKOB
had reeds als chef vele verbeteringen ingevoerd, maar met
zijn nieuwe vinding, een inschuifbare ijzeren pijlerstijl,
was hij bijzonder geslaagd. Het werken voor kleine koolfronten was geheel verdwenen, en het was een heel
probleem een goede en soliede stutting te vinden voor
de lange koolfronten. Er waren meerdere soorten stijlen
zoals Jakob er een had uitgevonden, maar geen enkele
was voor de ondersteuning van het weke dak der koollagen van de Nieuwe Mijn zo geschikt als de nieuwste.
Hij moest natuurlijk beproefd, verbeterd en ingevoerd
worden. Houten stijlen werden slechts één keer gebruikt
en dan door het instortend dak begraven; de ijzeren stijlen
. werden door middel van een krik vast tussen dak en
vloer geschroefd, en moesten worden teruggewonnen; dit
noemde men roven. Door 't losschroeven van 't klemslot, waardoor het bovenstuk van de stijl geleidelijk zakte,
kon men de stijl met de hand of een haak naar zich toetrekken. In dak of vloer vastgedrukté of gedeeltelijk onder
de stenen van het ingestorte dak geraakte stijlen, trok men
met een stijlentrekker, een soort takel, onder de steenmassa weg.
Het roven in de eerste met de nieuwe stijlen of stempels
uitgeruste pijler moest onder toezicht van Flip geschieden,
zo was door chef Bergman en bedrij f singenieur Jakob bepaald. Om zelf de finesses van dit werk te leren kennen,
roofde Flip tien opeenvolgende nachten de stijlen samen
met de ervaren houwer Kapinski, een Pool.
Beiden werkten hand in hand, als echte kompels. Flip
gaf hem de passende Nederlandse naam: Jan Sla-d'r-op-ski.
„Zeg, kompel hoofdopzichter", zei Jan Sladropski, terwijl
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hij de hefboom van de stijlentrekker hanteerde, „vandaag
ben ik met vrouw getrouwd in kerk."
„Wat, ben je vandaag getrouwd? En dan ben je vannacht hier
in de pijler! Ezel, dat snap ik niet."
„Maar ik ken haar langer, nu ik en vrouw getrouwd
in kerk, dat moest ik doen."

„En
wie heeft je dan gezegd in de kerk te trouwen?"
„De dominoes."
„Dus, de dominee heeft je vanmorgen getrouwd?"
„Nee, de pastoor."
„Kerel, ik begrijp je niet. Je bazelt maar wat."
„Ik niet bazel, ik vertel. Enkele weken geleden dominoes
kwam aan mijn woning. „Man," heeft hij gezegd, „het is
niet goed dat je zonder kerkelijke zegen getrouwd bent.
Je bent protestant, kom met je vrouw in de kerk, ik zal
je trouwen." — Toen ik gezegd: „ja", en mijn vrouw
heeft ook gezegd: „ja'. — Maar de volgende dag pastoor
is gekomen en heeft tegen vrouw gezegd, we moesten trouwen met pastoor, want vrouw is katholiek. En nou we
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zijn in de katholieke kerk getrouwd. Is dat niet goed?"
„Jawel, maar wat zal de dominee daarvan zeggen, kompel
Jan Sladropski?"
„Hij was niet in de kerk, hij niet zien, hij weet niets."
„Dat kun je toch niet zeker weten, hij kan er toch wel
zijn geweest!"
„Dan had hij wel geroepen: „hier!"iJa, dat had hij."
„Hoezo zou hij hebben geroepen, Jan Sladropski?"
„Ja, want pastoor heeft een paar maal geroepen: „Dominoes WO bist du?"
Opeens een hevig kraken, een zware slag van een grote,
instortende steenbank, gevolgd door een dichte stofwolk.
Het deed beide kompels naar het koolfront vluchten. Ongeveer een minuut zagen beiden niets, geleidelijk kwam het
schijnsel van de lampen weer tot zijn recht.
„Ben je dood, kompel hoofdopzichter?"
„Ja."
„Gelogen kompel! Verder werken."
Van tijd tot tijd schoven een aantal stijlen tegelijk enkele
millimeters in elkaar, waarbij een hevig ratelend geluid
als van een machinegeweer was te horen, vaak gevolgd
door het lawaai in het dak als van een rollende donder.
Maar, ondervinding maakt de meester. En de meester
moet anderen het werk leren.
Bij de verdere invoering van de ijzeren pijlerstijl werd
ingenieur Petrus als hulp aangewezen. Daartoe moest
Petrus tegelijk met Flip 's morgens tegen zes uur op de
mijn verschijnen, terwijl de met hem of later dan hij in
dienst getreden ingenieurs pas om negen uur kwamen
en daarbij nog over een eigen kantoor beschikten. Wel
mopperde Petrus hierover, maar hij had begrepen, dat
de waarde van een ingenieur voor het bedrijf niet afhankelijk is van de lengte van zijn nachtrust en een eigen
kantoor. Hij was zeer actief, beschikte over een goed verstand, en redeneren kon hij,' als een advocaat.
Flip had 'n dag meesterhouwer Klijn voor een behandeling van een aangelegenheid dringend nodig. Ook ingenieur
Petrus diende erbij tegenwoordig te zijn. — „Wilt u de
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meesterhouwer Klijn roepen, dat hij nu direct op mijn
kantoor moet komen?", vroeg Flip aan hem.
Petrus kwam met het bericht terug: „Klijn wil niet
komen."
„Waarschuw hem nog twee keer, en zeg hem, dat ik
hem anders zélf kom halen!"
Ook deze boodschap had geen succes.
Wel verdraaid! Woedend liep Flip over de twintig meter
lange opzichterskamer naar de saboteur, pakte hem bij zijn
nek en bracht hem door een stevige duw een heel eind in
de goede richting. Een stoel grijpende verzette de aldus
behandelde Klijn zich: hij wilde niet. De stoel vloog in
een hoek, een tweede en een derde stoot bracht de weerbarstige tot in Flips kantoor, en een vierde ferme stoot
deed hem weer verdwijnen door de gangdeur.
„Ziezo, nu is hij tenminste op mijn kantoor geweest",
zei Flip opgelucht.
De jonge ingenieur keek onthutst. „Nee m a a r . . . . " uitte
hij; en hij vroeg voor de volgende dag verlof, nam zijn
motorrijwiel, en in het vlugste tempo reed hij naar zijn
schoonvader, die in een stad in het Noorden van het land
wethouder was en een vooraanstaand iemand in de arbeidersbeweging.
„ E n . . . . wat zei uw schoonvader?" vroeg Flip hem bij
zijn terugkomst.
„Hij zei, dat u in dit geval wel gelijk had eens hardhandig op te treden", antwoordde hij.
Flip zelf echter was niet voldaan over zijn optreden;
hij vond, dat hij zich toch niet door zijn toorn had moeten
laten meeslepen, en vond zichzelf.... zeer zwak. Een meerdere flink op zijn plaats zetten, daar was moed voor nodig;
maar een ondergeschikte stoten en schoppen, n e e . . . . dat
zou hem niet meer overkomen.
Flip maakte van het saboterend weigeren van Klijn geen
verder rapport.. En Klijn evenals zijn makkers waren van
mening, dat een hardhandige les van hun gewaardeerde
baas beter was dan een melding bij de directie, waarop
zeker ontslag zou volgen.
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„De invoering van de ijzeren pijlerstijl maakt op de
andere mijnen van het bedrijf weinig vorderingen. De
hoofdbedrij fsingenieur heeft bepaald, dat u dagelijks naar
die mijnen moet gaan, om de bedrijfsleidingen van advies
te dienen. Over alle bijzonderheden hebt u aan mij en
desgewenst aan het bureau van de hoofdbedrij f singenieur
rapport uit te brengen." — Gaarne gaf Flip aan deze order
van bedrijfsingenieur Jakob gehoor.
Met een kleine dienstauto reed hij van de ene mijn naar
de andere, en maakte er ondergrondse inspectietochten.
De autoritten door het mooie en nijvere land en de vriendelijke waardering waarmee zijn adviezen en rapporten
werden ontvangen, en het gevolg dat er aan gegeven werd,
maakten dit werk bijzonder aangenaam. Hij zag veel
nieuws op de andere mijnen, waardoor zijn kijk op het mijnbedrijf nog scherper en vakkundiger werd.
Geregeld kwam hij ook op de Nieuwe Mijn. Maar na
enige tijd zag hij het zorgvolle gezicht van bedrijfsingenieur Jakob. De stoere Fries was niet voldaan met
de gang van zaken op de Nieuwe Mijn.
Dat kon Flip niet lang aanzien.
Hij nam een kort en vast besluit. — „Zal ik weer terugkomen? Vindt u het goed, dat ik de hoofdbedrij f singenieur
daarom vraag? Ik zal hem zeggen, dat ik voor het werk,
dat ik thans doe, niet veel voel, en bovendien dat het grootste en moeiijkste werk reeds gedaan is."
„Je bent een trouwe vriend", antwoordde de bedrijfsingenieur.
En de volgende maand verscheen Flip weer in zijn
vroegere werkkring.
Nu volgde een goede tijd van prettig doch inspannend
samenwerken met chef Bergman.
Er waren tijden van blijdschap, wanneer de kolenopvoer
topprestaties aanwees.
Maar ook tijden van leed, wanneer zware of dodelijke
ongevallen plaats vonden. Verschillende keren gingen de
hoofdopzichter en zijn chef, de mijnarts en de pastoor of
dominee midden in de nacht of op andere tijden de mijn
in om hulp, troost en bijstand te brengen.
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„Hier is een houwer, een Pool, hij lijdt aan oogsidderen
en moet werk hebben, waarbij hij zo weinig mogelijk
omhoog behoeft te kijken, zodat hij niet door licht wordt
verblind", meldde op 'n dag de meesteropzichter van de
personeelsafdeling.
„Dat kan gebeuren, laat hem maar binnenkomen", antwoordde Flip, die achter zijn schrijfbureau zat.
Er werd geklopt.
De houwer kwam binnen.
„Jij!"
Was het waar? Zag Flip wel goed? — „Zwarte Loeks,
waar kom jij vandaan?"
Maar .nog meer verbaasd stond houwer Zwarte Loeks
hoofdopzichter Flip aan te kijken.
„ J a . . . . " was alles, wat hij eruit kon brengen.
„Ja, Zwarte Loeks! Je hebt zes en twintig jaar geleden
op de mijn Maria gewerkt en op de bovenste galerij van
een kleine pijler kolenwagens gesleept."
„En jij, verdomde Knokenflip, sleepte op de onderste
galerij. Man! wat heb je hier een fijne post weggesnapt.
Maar dat is van harte gegund, en verdiend!" riep de houwer blij en altijd nog verbaasd, en greep de toegestoken
hand van hoofdopzichter Flip. „Psia Krew! dat kost je
een halve liter oude klare."
„Anderhalve liter, Zwarte Loeks. Ja ik ben er beter aan
toe dan jij. Maar je zult nu ook goed werk hebben, waarbij
je geen last van je oogsidderen hebt."
Nog enkele jaren heeft Zwarte Loeks ondergronds gewerkt; het oogsidderen was niet verdwenen. Toen heeft
hij de mijn vaarwel gezegd en is groentenhandelaar geworden, m e t . . . . als eerste klant: zijn oude kompel
Knokenflip.
* **
Meesteropzichter Heerenveen was een goedmoedige
Noorderling. Alleen.... 's morgens voor tienen deed hij
zijn mond niet open, en als hij genoodzaakt was iets te
zeggen, dan gaf hij norse antwoorden. Flip, die zich er
dikwijls aan ergerde, wilde hem van dit euvel voor goed
genezen.
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Hij onderhield zich eens met hem. — „Wat trekt u
vanmorgen weer een lang gezicht, meesteropzichter Heerenveen. Wat is dat prettig! De opzichters en de arbeiders
zitten daar iedere morgen mee opgescheept, en dat verhoogt zeker niet hun arbeidsvreugde en heeft daardoor
eveneens invloed op hun prestatie. Met meer pleizier zouden ze een koe kunnen aankijken. Ja, dat meen ik. U
moet leren een opgewekte sfeer om u heen te scheppen.
Vriendelijkheid, opgewektheid en vrolijkheid zijn voor
het ondergronds bedrijf hetzelfde als de zonneschijn voor
de landbouw, al moet het ook eens een keer flink regenen,
en eens donderen, om de lucht te zuiveren. Dit alles komt
net als de zonneschijn alleen van boven; dus, de leiding
gevende personen moeten in staat zijn arbeidsvreugde te
kweken. — Ga met mij mee, wij zullen vanmorgen het voor
't eerst in gebruik genomen stuwschij ftransport en de
schrapergoot bekijken."
Een kwartier later stond de hoofdopzichter in zijn mijnkleding bij de meesteropzichter in het badruim, waar deze
nog bezig was zich te verkleden. Toen hij klaar was, nam
hij de boterhammen uit het bovenste vak van zijn kleerkast, en beiden gingen naar de schacht.
Weldra stonden ze in de pijler, waar het stuwschijftransport in vol bedrijf was. Het moest dienen om het
vlug glijden van de gedolven kolen door een glijgoot te
verhinderen om aldus de stofvorming tot een minimum
te beperken. Door de schrapergoot werden de kolen, afkomstig van een ontgonnen strook, die dieper lag dan
de grondgalerij, omhoog gevoerd.
De twee beambten bevonden zich in de grondgalerij,
waar de kolen over de twee transportmiddelen als een
zwarte stroom in de mijnwagens terecht kwamen. Alles
marcheerde goed. De afdelingsopzichter kreeg een
pluimpje, en nu toonde ook de meesteropzichter een
tevreden en vriendelijk gezicht. Kwam het door dat
pluimpje, of had de klokslag van tien het wonder verricht?
Meteen gaf men het sein tot schaften. De goten en delfhamers werden stopgezet, en iedereen nuttigde zijn boter213

ham. Ook de meesteropzichter haalde zijn brood te voorschijn en nam een stevige hap. Nauwelijks had hij het
brood in zijn mond, of zijn gezicht werd nog langer dan
's morgens vroeg.
„Plockworst.... mijn vrouw weet toch, dat ik die niet
l u s t . . . . voor de muisjes.... voor de muisjes...." mompelde hij, het ene schijfje worst na het andere om zich
heen strooiend. — „Ik meende t o c h . . . . " maar verder
zweeg hij.
De volgende morgen, voordat Piet Heerenveen en Flip
aan de ondergrondse inspectietocht begonnen, was de ham
van Fiets boterham al verdwenen en plockworst ervoor
in de plaats gekomen.
„Nou, vandaag heb je zeker geen plockworst op je
brood", merkte Flip op,, toen ze enkele uren later in een
pijler zittend de boterham uit hun zak haa:lden.
„Zeker niet, ik heb het mijn vrouw eens goed aan haar
verstand gebracht. Ze hield vol, dat ze gisteren dat soort
worst niet op het brood had gedaan, maar j a . . . . zo zijn
de vrouwen."
Piet beet in zijn boterham.
En in 't volgend moment werd zijn gezicht nog langer dan
's daags tevoren.
„Voor de muisjes.... voor de muisjes...." prevelde hij
weer, de stukjes plockworst rondzaaiende.
De volgende dag vroeg Flip weer terloops: „Zou je
vrouw weer plockworst op het brood hebben gedaan?"
„Nee; vanmorgen ben ik erbij blijven staan, en ik heb
gezien dat ze er ham oplegde. Ze was wat kwaad en
beweerde, dat ik ook gisteren ham op de boterham had
gehad. Maar je hebt zelf toch gezien, dat het niet zo was?"
De ham op Piets boterham was ook nu weer verdweneh
en plockworst had de plaats ervoor ingenomen.
Maar die morgen is Flip niet met Piet afgedaald....
Vrolijk gelach en een aardige grap behoeven niet, en
móeten ook niet uit het bedrijf geweerd worden. Laat het
gezond flitsen door het bedrijf. Het doet de mens goed, de
werker en de leider. En voor de aanleidinggevende, wel...
zij het een humoristische en ernstige les. Ze vatten het wel.
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Na dienst kwam meesteropzichter Nol de Gries zeer
verontwaardigd bij Flip: „Ik heb dringend twee schietmeesters nodig, de personeelschef zegt echter: „dat weet ik
nog niet!" Wat schiet ik daarmee op?"
„Dan zal ik de personeelschef Peters vragen. Kom
maar mee."
Maar ook op Flips vraag trok Peters zijn schouders op
en zei weer: „dat weet ik nog niet."
„Nol de Gries, blijf jij bij hem staan totdat hij het weet!"
was de salomonische raadgeving van Flip.
Peters vloog op, zeer opgewonden.
Maar Flip bleef bij zijn mening: „iemand kan natuurlijk
niet alles weten en vraagt in dit geval anderen; maar
wanneer hij het nóg niet weet, wacht men niet totdat
hij het weet. Het bedrijf eist korte en vaste besluiten."
* * *

Bedrij fsingenieur Jakob kwam op Flip toe: „kom eens
mee", zei hij. En op zijn bureau deelde de bedrijfsingenieur
hem mee: „de hoofdbedrijfsingenieur heeft besloten je in
gelijke functie over te plaatsen naar de Oude Mijn. Persoonlijk spijt mij dat zeer want we kennen elkaar en we
hebben met succes gewerkt. Je kunt gerust nog enkele
weken hier blijven, en de dag van je vertrek zelf bepalen."
Als een bliksem uit de heldere hemel, zo werkte deze
mededeling op Flip. Zijn hem zo lief geworden werkkring
moest hij verlaten; dat was hard.
„Over drie dagen ben ik gereed te gaan", antwoordde hij.
„Zo'n haast heeft het werkelijk niet. Maar ik wilde je
nog iets zeggen. Je hebt nog nooit een studiereis in opdracht van de mijn gemaakt, zulk een ontspanning heb
jij ook eens nodig. Ik ga nu binnenkort een verre reis
maken en ze zal van vrij lange duur zijn. Op deze eerstkomende reis zul je mij vergezellen, dat zeg ik je toe."
„Dat zal ik zeer prettig vinden en dankbaar aanvaarden."
„Wat ik bijzonder in jou heb gewaardeerd, is dat je het
vaak niet met mij eens was. Er zijn maar al te velen, die
maar ja knikken en mijn mening bekrachtigen als ik hun
mening vraag."
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„Ik zou zeggen: hetzelfde ondervinden alle bedrijfsleiders
met een sterke wil."
„Juist. Ga gerust naar de Oude Mijn. Je zult er goed
werk doen, je bent er ook nodig. Je kent mijn broer al
van jongs af aan; hij wordt daar je chef. Ook de mijn ken
je, want je was daar immers opzichter en meesteropzichter."
Drie dagen later ging Flip naar de Oude Mijn terug.
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XXVI

H

OE WONDERBAAR KRUISEN
de wegen der mensen elkaar, Ebele, die zes en dertig jaar
geleden naast Flip op de schoolbanken had gezeten, was
nu diens chef geworden. Vriendelijk en doelbewust leidde
hij het ondergronds bedrijf samen met ingenieur Ronduit,
die de mijnplannen bewerkte. Enkele weken later kwam
ook ingenieur Petrus, die erop gebrand was de practische
zijde van het mijnwerkersleven te leren kennen. Hij vergezelde Flip op diens ondergrondse tochten en kwam er
steeds openlijk voor uit, wanneer hij van mening verschilde. Dat is gezond voor het bedrijf. Daarbij ging hij
met een aanstekelijke frisse, jeugdige onstuimigheid te
werk.

De ondergrondse inrichtingen werden verbeterd. Transportbanden vervoerden soms kilometers ver de gedolven
kolen van de pijler naar de laadplaats, waar ze de mijnwagens ingingen en vandaar per locomotief naar de
217

schacht getrokken werden. Het opbraakvervoer onderging
een grondige wijziging. Door middel van kooien en mijnwagens werd alleen materiaal getransporteerd terwijl men
de kolen door een wentelkoker over een schroefblad liet
glijden. Het personenvervoer vanaf de schacht tot in de
afdeling geschiedde in voor dat doel gebouwde personenwagens.
Op 6 September 1934 ontving Flip de droeve tijding:
Bedrijfsingenieur Jakob is tengevolge van een operatie
overleden. Een dag na zijn twee en vijftigste verjaardag
had de begrafenis plaats.
Hij vond zijn laatste rustplaats tegenover kleine Erik.
Flip dacht aan de lange reis
Enkele maanden later werd Flip tot bedrijfsinspecteur
bevorderd.
Ronduit werd overgeplaatst naar de Anthracietmijn.
Zijn opvolger was Petrus.
!|C «

^

Personeelschef Jozef van Niersprink was een goedmoedig mannetje. Lange tijd had hij dienst gedaan als hoofdopzichter maar, omdat hij zeer kort van adem was en
daarom geen ondergrondse tochten meer kon maken, was
hij personeelschef geworden.
Jupje, zoals hij algemeen werd genoemd, kon menige
tekortkoming vergeven, maar, op een punt kende hij geen
genade.... wie zich tegen de veiligheidsvoorschriften bij
het schieten bezondigde, werd onverbiddelijk gestraft.
Heden was meesterhouwer Tulpema de boosdoener, hij
had nagelaten een niet ontploft schot aan de opvolgende
dienst te melden.
„Ik jaag je de poort u i t . . . . Ik beboet je met de halve
maandpremie.... neen, dat is voor zo'n stommerik geen
straf.... het kost je de gehele maandpremie. Heb je begrepen?"
Tulpema keek Jupje een ogenblik aan, hij werd krijtwit
in het gezicht, plotseling viel hij languit op de grond van
de opzichterskamer.
„Wat is dat?" vroeg Jupje angstig.
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„Flauw gevallen" constateerde Flip. Tulpema maakte
stuiptrekkende bewegingen met de rechter arm en streek
aanhoudend met de duim over de wijsvinger alsof hij geld
telde.
Jupje was nu een en al medelijden. „Wat doet die man
raar", fluisterde hij Flip toe.
„Hij telt de maandpremie, die u hem hebt geschrapt."
Een ogenblik stond Jupje aarzelend naast Tulpema, dan
viel hij op zijn knieën en riep de bewusteloze in het oor:
„Het kost je n i e t s ! . . . . Het kost jë niets!"
Toen opende Tulpema de ogen en keek Jupje dankbaar aan.
„Sta op jong" zei Flip, „zo gemakkelijk heb je zeker
nog nooit zestig gulden verdiend."

Een scherp geluid van een op de buisleiding gevallen
steen, een schreeuw.... de houwer zakte in elkaar door
de steen op het hoofd getroffen. Op enkele meters afstand
zag Flip wat er gebeurde, een sprong en hij was bij de
getroffene. Voorzichtig legde hij de bewusteloze in het
midden van de galerij neer. Hij belichtte zijn gezicht....
het was Paul Mijer, door de kompels kortweg Puile genoemd. Flip zag onmiddellijk dat het een licht ongeval
was, want het leren hoofddeksel had Puiles hoofd goed
• beschermd. Daar schoot hem iets in zijn gedachten.
Twaalf jaar geleden, toen hij nog afdelingsopzichter was,
had hij zijn meesteropzichter vol trots een houten brug
laten zien, die hij over een remhelling had laten aanleggen, om aan een zijde het voetpad overbodig te maken.
Toen de meesteropzichter als eerste over de brug kroop
en zijn tevredenheid uitte over dit mooie, doelmatige werk
stiet hij onverwacht met de hand in iets weeks.
„Wie heeft dat gedaan?" schreeuwde hij woedend, „het
is pas gebeurd, want de hoop is nog warm!"
„Dat kan ik toch niet weten, de fabrikant heeft de penning met zijn werknummer er niet naast achtergelaten."
Op het voetpad werkte Puile, niemand anders was er in
de gehele omgeving.
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„Puile, hebt u de brug met uw excrementen bevuild?
Beken ketel!" schreeuwde de meesteropzichter.
„Wat???"
„Puile, heb je op de brug gesch...." verbeterde Flip.
„Neen h e r e n . . . . n e e n . . . . zeker n i e t . . . . ik doe dat
steeds thuis."
Puile bekende niet, de meesteropzichter kon hem geen
boete opleggen, hij kon alleen.... zijn handen wassen.
Voor Flip stond het echter vast, dat Puile de boosdoener
was maar nu, twaalf jaar l a t e r . . . . zou hij bekennen?"
Nog steeds lag Puile onbeweeglijk. Opeens opende hij
de ogen, verbaasd keek hij de bedrijfsinspecteur aan.
„Puile" zei Flip ernstig, „je bent zwaar gewond,
m a a r . . . . heb je toen op de brug gesch
?"
„Ja heer,.... ik heb er zo veel spijt van gehad.... i k . . . . "
„Sta dan maar op en ga langzaam weer aan je werk
w a n t . . . . degene, die berouw heeft over zijn zonden, dien
zijn ze vergeven."
Er werd geklopt. Op het „binnen" van de bedrijfsinspecteur ging de deur langzaam open en een houwer stak
voorzichtig zijn hoofd door de deuropening.
„Kom binnen Sterkendijk. Wat drijft je om van de
Nieuwe Mijn hier naar toe te komen? Ga zitten."
„Ik wilde U om raad vragen, bedrijfsinspecteur."
„Dan schiet op, want tijd is geld zeggen ze wel, wat
uitkomt, want wie veel geld heeft, heeft gewoonlijk ook
veel tijd. Ik heb weinig tijd dus
"
„Gisterenavond heeft de politie mijn éénentwintigjarige
zoon over de grens gezet. Hij had ruzie gekregen in een
café."
„Hoe kunnen ze hem dan over de grens zetten, je bent
toch Nederlander, . . . . i s het werkelijk je zoon?"
„Ja de werkelijke zoon van mijn vrouw en mij m a a r . . . .
hij staat in het verkeerde trouwboekje."
„Dat kan ik niet snappen."
Verlegen stond Sterkendijk een ogenblik te kijken, terwijl hij zijn pet in zijn handen draaide.
„Ik zal u het geval toelichten", zei hij dan langzaam.
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„Toen in 1914 de oorlog uitbrak was ik kostganger bij
een pas gehuwd Westfaals echtpaar.
„Als me iets overkomt, bekommer je dan een beetje
om Mien?" zei Karel bij zijn vertrek naar het front.
Ik beloofde het!!!
Korte tijd later sneuvelde Karel en een jaar later ben
ik met Mien getrouwd. Is het U nu duidelijk?"
„Ja, ik begrijp m a a r . . . . je moet de jongen adopteren."
„Daar heb ik het met mijn vrouw ook al over gehad, ik
heb ook al een advocaat geraadpleegd, maar die kerels
zijn peperduur. Voor een onderhoud van vijf minuten
betaalde ik vijf gulden, dus een gulden per minuut, en ik
verdien per minuut slechts anderhalve cent."
„Ja jongen, die verdienen hun geld ook door de stommiteiten van anderen en stommiteiten zijn steeds duur.
Ja
ja
in de tijd van de jonge liefde denkt men
nog niet aan de tijd van de lieve jongens."
In het leven van iedere vader komt een dag, waarop
hij beseft, dat de zoon zo zelfstandig is geworden, dat
hij wèl nog een goede raad wil aanvaarden, maar toch
zijn eigen inzichten wil volgen, hoofdzakelijk wanneer de
zoon een hogere studie heeft gevolgd en dezelfde energie
heeft als de vader.
Wanneer een oudere, niet academisch gevormde bedrijfsman met een jongere academisch gevormde samen
moet werken om hem voor zijn latere hoge functie te
helpen bekwamen, zal hij hetzelfde ondervinden. Zo op te
treden, dat deze critieke dag onopgemerkt voorbij gaat,
is vaak zeer moeilijk.
Ook bedrij fsinspecteur Flip heeft dit ondervonden bij
zijn samenwerken met ingenieur Petrus.
Na enig nadenken nam Flip een kort en vast besluit.
Hij vroeg de hoofdbedrijfsingenieur, die nu directeur was,
hem naar een andere mijn over te plaatsen. Zo kwam hij
naar de Anthraciet Mijn.
Voor hem begon nu een tijd van hard, maar aangenaam
werken met zijn chef ingenieur Ronduit.
De mijn had bijna horizontale koollagen. Als transport221

middelen in pijlers en galerijen dienden electrisch aangedreven transportbanden. Alle steengangen, galerijen en
pijlers waren electrisch verlicht en van ijzeren ondersteuningen voorzien. Waar de kool onder een steengang
door werd ontgonnen, werd de ontkoolde ruimte gevuld
met fijnkorrelige stenen. Door een blaasmachine werden
ze door een buisleiding door middel van perslucht op de
plaats van bestemming geblazen.
Opgewekt werkten hél beambtenkorps en de arbeiders
hand in hand, zodat een hoge prestatie werd bereikt.
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XXVII
IIN IEDER BEDRIJF MOET MEN
beseffen, dat de mens geen machine is. Daarom dient men
menswaardig te zijn in de behandeling van de werknemer;
dat is plicht. De werknemer op zijn beurt moet weten, dat
hij voor het bedrijf zijn plichten heeft. Overtuiging en
geloof zijn grote krachten en gaven. Ze helpen de mens,
werkgever en werknemer. Welke overtuiging de werknemer ook heeft: als hij zijn plicht doet, is hij een goed
werknemer. Hij heeft recht op waardering. Niet altijd
wordt dit, jammer genoeg, begrepen. Dat is funest, zeer
zeker op de duur. Het wordt ook niet altijd begrepen door
sommige leiding gevende personen, waartegen men opziet
en die dus eerder in het middelpunt van de belangstelling
staan dan de gewone werknemer.
„Past op voor de katholieken en hun pastoor. Van 't
heilige gedoe in de kerk moet ik niets hebben." — De
spreker maakte afwerende bewegingen met zijn handen
alsof hij iets zeer onaangenaams wilde verdrijven.
Flip zweeg en liet zijn gedachten gaan. — Deze man
leefde nu reeds twintig jaar in de Limburgse mijnstreek.
ledere mens heeft zijn fouten en daarmee moet men
rekening houden, in het bijzonder hier in onze mijnstreek,
waar zovele nationaliteiten en gezindten samen moeten
werken en leven. Van iedereen, die van elders is gekomen,
mag men eisen, dat hij zich zal aanpassen aan de streekbevolking. 's Lands wijs, 's lands eer. Een zeer teer punt
is en blijft de religie, vooral bij de diepgelovige Limburgse
bevolking.
Een normaal denkend mens heeft natuurlijk zijn overtuiging; maar daarom behoeft hij toch niet die van anderen
te kwetsen. Als iemand de meerdere wil zijn van mensen,
die een andere overtuiging aanhangen dan hijzelf, dan
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moet hij toch hun denkwijze en gebruikëh kunnen eerbiedigen.
De oorlog ging verwoestend en meedogenloos over de
wereld. Het vaderland werd bezet en een vijandelijk bestuur over de mijnen geplaatst.
Kolen! riep de vijand en paste allerlei middelen toe om
tot een hogere productie te geraken. Maar de Nederlandse werknemer, en niet in het minst de werknemer in
de Limburgse mijnen, wist hoe hij had te werken: hij
pleegde verzet op eigen wijze.
Flip deed natuurlijk mee. Hij had Nederland als vaderland gekozen; Nederlander diende hij nu ook te zijn.
Eerst nadat de vijand de Limburgse mijnstreek had
ontruimd en Nederland weer vrij werd, kon Flip zich weer
geheel aan het mijnbedrijf geven.
Wat kan een doelbewuste bedrijfsleider met een opgewekt gemoed toch een van arbeidsvreugde stralende sfeer
om zich heen scheppen, die zelfs haar uitwerking heeft
op het leven van zijn ondergeschikten buiten de mijn en
in hun familiekring. Hoofdingenieur van Deventer verstond deze kunst in hoge mate.
Flips arbeidsvreugde, die door de oorlog wel wat
getemperd was, keerde dan ook spoedig geheel terug.
De jeugdige energie, ondanks zijn jaren, zat weer in
hem. De tijden waren anders geworden. Opbouw van het
vaderland: dat stond op het eerste plan. Vele toegevloeide
arbeidskrachten gedurende de vier bezettingsjaren verlieten de mijn, omdat ze de mijn slechts hadden beschouwd
als een toevluchtsoord. Maar de oude kern bleef, en de
oude kern zal weer de toekomstige goede degelijke houwers
opleiden, die van het mijnwerk zullen houden.
Het aantal mijnwerkers groeide weer. De stijging van de
productie deed ook de mijnwerkers goed: het was voor
het vaderland.
Ons land was arm geworden door de oorlog. Kolengebrek heerste er; de opbouw vroeg kolen.
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Politieke delinquenten — Flip zag thans de geschiedenis
herhaald! — kwamen in kampen bij de mijnen en werden
in afzonderlijke afdelingen te werk gesteld. Moeilijke tijden dwingen tot buitengewone maatregelen.
De meesten hadden voor hun internering nog nooit een
mijn gezien.
„Zeg, oude baas", vroeg een jonge kapper-delinquent, die
overigens behoorlijk werkte, „hoe lang doet u al ondergrondse dienst?"
„Bijna vijf en veertig jaar".
„Maar wat hebt u dan eigenlijk uitgehaald?"
Glimlachend en nadenkend ging Flip verder.
Neen, dwangarbeid is voor hem het werk in de mijnen
nooit geweest. Hij had steeds gaarne gewerkt met de vrolijke kompels en onder leiding van vriendschappelijke en
rechtvaardige superieuren. Maar, wanneer hij onder
norse en koud berekende superieuren moest w e r k e n . . . .
dan leek het werk wel op dwangarbeid.
Op een warme zomerdag zat Flip tegen de middag in de
portiersloge van de Nieuwe Mijn te wachten op een auto,
die hem naar de Oude Mijn zou brengen. Enkele mensen
kwamen al op voor de middagdienst. „Hé, wie kwam daar
zijn contrólepenning halen?".... Peter Iwanowicz! Flip
zag de blijde aandoening van de nu drie en vijftigjarige
Rus, die hem beide handen tegelijk toestak.
„Pan, pan, oude pan, hoe gelukkig ben ik u behouden
weer te zien na alles wat in de laatste jaren is gebeurd.
En ik moet u nu wat vragen. Op één Juli aanstaande ben
ik vijf en twintig jaar op de Nieuwe Mijn. Komt u mijn
jubileum meevieren in de kring van mijn familie?"
Gaarne gaf Flip aan deze hartelijke uitnodiging gehoor.
Het meisje van Maastricht was nu een echte Maastrichtse huisvrouw en de dochters van twee en twintig en
achttien, twee echte, vlotte Maastrichtse meisjes. De
oudste zat naast haar verloofde, en de jongste verzekerde
in zuiver Maastrichts dialect, dat alleen een Nederlander
haar hart zou kunnen bekoren. De vijftienjarige zoon ging
op de Mulo en maakte goede vorderingen.
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De kapelaan van de parochie, enkele buren en familieleden zaten aan de lange koffietafel. Peter zat naast Flip.
Want Peter, die van zijn familie in de Oekraïne nooit meer
iets had gehoord, beschouwde Flip als de enige vriend, en
zijn familielid, uit lang vervlogen tijden.
Het was laat geworden in de avond van de zevende
December 1946.
Grootvader Flip was die dag zestig jaar geworden. Het
was een drukke, maar ook een mooie dag geweest. Terwijl
grootmoeder Emma en Corrie, de schoondochter, nog in
de keuken bezig waren, stonden vader Peter en oom Paul
bij de kleinkinderen, die net onder de wol lagen. De vijfjarige Wilma en de driejarige Kees vertelden hen, dat
Opa toch veel beter ezeltje kon spelen dan Pappie, want
Opa had zo'n fijne brede rug; oom Paul moest echter beloven de volgende dag als een nog betere ezel te fungeren.
Flip lag in zijn stoel en luisterde naar het leuk gepraat.
Hij dacht na over zijn levenswerk. Emma en hijzelf waren
gezond en daarbij gelukkig en tevreden; want wat hij in
zijn jeugd zo graag had willen worden.... onderwijzer of
dokter.... in hun kinderen was deze wens vervuld. Peter
was hoofd van een school in de residentie, en Paul, nu
nog vrijgezel, doch met schone trouwplannen, arts in
een stad in Noord-Holland. Flip dacht aan zijn vrienden
en medewerkers. Zijn gedachten vlogen terug naar de
kleine Erik en de toegenegen kompels en meerderen,
waarvan er nu al een hele rij op het kerkhof rustten....
Schakel, Baas, Jan, Humaan, Jakob, en meer.
Zoals hij dikwijls deed in rustige uren, nam hij ook nu
weer het kleine familieportret uit het jaar 1896 van de
muur.
Aandachtig rustte zijn blik op de jeugdige trekken van
zijn ouders, broers en zusters.... maar vooral op het tedere gelaat van haar, die door haar zachtheid en liefde
hem voorbereidde om bij zijn verantwoordelijke taak in
de ondergrondse werken aan vele mensen leiding te kunnen geven — Moeder....
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