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HOOFDSTUK I.
I
De clown en de schrik van het dorp.
Eerste voorstelling.

H

et was Zondag, den zooveelsten Juli, van het

jaar 1800 en zooveel. Ik woonde nog maar
een dag te Langerdeel en wist dus nog heel weinig
van de dorpsmerkwaardigheden en geheimen. Toch
moet men daar een en ander van weten, om in 't oog
der mededorpsbewoners iets gewoons, iets ingeburgerds te krijgen en rustig met hen ,verder te kunnen
levee.
Al zijt ge een kalm, regelmatig, werkzaam mensch,
de eerste dagen op een nieuwe woonplaats gevoelt
ge u wat onrustig, ongedurig en hebt ge geen lust
in ernstige bezigheid. Kwasie uit belangstelling, of
om uwe nieuwe omgeving te leeren kennen, kijkt gij
het raam uit, of slentert links en rechts het dorp in,
alsof ge met uw tijd geen raad. wist.
't Was een echt vervelende Zondagnamiddag; stil,

2
benauwd, flauw weer, met een onafgebroken sukkelige
motregen.
We hadden het middageten op. — Het woord
diner wordt op het dorp enkel in de Fransche les
gebruikt en het middageten wordt ook nog op den
middag gegeten. —
Ge begrijpt wel, dat ik niet in het dorp rondslenterde, maar voor het raam stond of zat.
Dat regentje kon van langen duur zijn, want de
kippen liepen er door en.... tegen dat voorteeken
leggen alle barometers het af.
Zondagnamiddag, geen mensch op straat, de kippen kletsnat, geheel onder den indruk van het weer,
zonder eenig getwist of gekakel, waterschuw op de
teenen tusschen de plassen doorwippend, de haan dik
en ruig, met ingetrokken nek, op een poot op het
hek, met weemoedigen, lusteloozen blik het gedoe van
zijn volkje gadeslaande : dat was een saaie boel. Dat
waren nu juist geen opbeurende omstandigheden voor
iemand, die zich als een nieuweling op het dorp nog
niet op zijn gemak gevoelde.
Mijn nieuwe Langerdeeler kameraad zat zich aan
de tafel, midden in het vertrek, to vervelen met een
tijdschrift, dat hij al lang gelezen had. Hij, werkte
niet, omdat het Zondag was.
Na een lange pauze zei hij :
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„'t Is jammer van 't weer, nu zouden we nog wel
met de Harmonie — dat was een fanfarecorps — de
gemeente eens rondgaan, er zal niet veel van komen."
Ik voegde er bij:
„Ja, 't is vervelend. Nu had ik zoo mooi heel
wat van de gemeente en de gemeentenaren op hun
Zondagsch kunnen zien."
Na een nieuwe lange pauze vond mijn kameraad
het weer jammer van 't weer en den ommegang met
de Harmonie. Ik vond het weer vervelend, dat mij
zoo'n mooie gelegenheid ontgaan zou.
Weer een lange pauze.
Op eens — juist wilde mijn kameraad iets zeggen,
'k geloof, dat hij het weer jammer van 't weer en
de Harmonie wilde vinden, maar ik hoorde het niet,
want mijn aandacht was op straat, daar gebeurde
iets.
De haan sprong van het hek en huppelde, met
gestrekten hals en hangende vleugels, den tuin in.
De kippen maakten, dat ze in schuins-rechtsche richting van de straat kwamen. Twee of drie achteraankomers fladderden kakelend door de plassen. Wat
was dat ?
Ik keek naar links de dorpsstraat in. Daar moest
heel wat in aantocht zijn. Een dorpshaan, die aan
den straatweg woont, is anders voor zoo'n kleintje
niet vervaard. Jawel, hoor !

4
Heel bedaard, alsof we 't mooiste weer van de
wereld hadden, kwam daar midden over de dorpsstraat, zonder ook maar op een enkelen plan to letten,
een klein kereltje aangestapt. Maar een eigenaardig
kereltje.
Een kogelrond kopje met bol gezicht, een brutaal
wipneusje, tusschen een paar pofferige, kleurige
wangen, een laag en dan nog grootendeels onder
afhangend haar verborgen voorhoofd.
Dat haar was nooit door pet of hoed terneergedrukt
en streefde vrij in alle richtingen, als de stekels van
een opgerolden egel. Door den regen waren enkele
bosjes wat neerslachtig geworden en hingen als
piekerige franje in den nek en voor de ooren. De
kleur had iedere boer voor zijn graanveld, tegen
den oogsttijd, wel willen overnemen.
Nu hij dichterbij komt, zie ik zijn lichtblauwe
oogen met schitterend wit. De vluchtende haan en
kippen doen hem glimlachen en daarbij laat hij zijn
helderwitte, kleine tanden zien.
Het kogelvormig kopje draait op den dunnen hals,
als een aardappel op een stokje. Die hals lijkt mogelijk wel wat langer en dunner, doordat een das, of
zoo iets, niet tot de uitrusting behoort.
Het buffs is wijd in overvloed en daarom zeker
niet uiz..,rkbaar gescheurd. Aan den rechter voorkant
hangt er een eind bretel oncleruit. De broek zegt
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duidelijk, dat er geen tweede bretel is, want van de
zeer korte pij pen — voor een lange broek ! — hangt de
een veel langer dan de ander. Dat komt zeker door de
mindere afhankelijkheid van de linker helft der broek.
Een kous• palingt nog op tot in de broekspijp,
maar de andere heeft het afgelegd en laat een groot
deel van het dunne, bloote beentje zien. De afgezakte
kous is zoover omgekruld, dat de bovenkant — nu
ondereind geworden — over den schoen heen, telkens door het straatvuil dweilt.
De schoenen zijn veel te groot, klossen over de
straatkeien en maken om de natte voeten, bij iederen
stap, een zuigend en happend geluid.
Voor het raam kijkt hij brutaal-schelmsch naar
binnen.
Daar hij er zeker van is, het heele dorp te kennen,
evenals het heele dorp hem, ziet hij in mij dadelijk
een vreemde. Heel parmantig groet hij met een
hand- en hoofdbeweging, die gewone dorpskinderen
in den regel zoo niet kennen.
Achetterend klinkt zijn stem tot ons door:
„Ha, zoo! bende gij de nieuwe mesjeu!"
Daar hoort hij zeker iets achter zich, want plots
keert hij zich om. Met een lenigheid en een vaardigheid, die aan kat of tijger doen denken, is hij in
twee, drie sprongen bij de heg aan den overkant van
de straat.
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Eer ik goed begrijp, wat er gebeurt, keert hij
terug en houdt triomfantelijk een kip in de
hoogte.
„Een lekkere, vette !" grijnslacht het mannetje
tegen mij.
!fan den overkant, bij
buurman Bruin, den eigenaar der kippen, denk ik,
wordt nog al heftig tegen
't raam geklopt.
Niet bijzonder vervaard,
kijkt het grappenmakertje
eens lachend over zijn
schouder, doch laat de kip
loopen.
Nog even maakt hij met
een ernstig gezicht een
soort militair saluut aan
mijn adres en slentert dan
met de handen in de broekzakken verder, midden over
de dorpsstraat. Zoo zeker
„Een lekkere vette".

is hij van zijn veiligheid,
dat hij niet eens omkijkt, of er bij Bruin ook iemand
de deur zal uitkomen, om hem onder handen to nemen.
Vie is dat ventje ?
„O, dat is Piet Pluis ! Dat is nu de grootste deugniet

7
van 't heele dorp, misschien wel van 't heele land!
Die durft alles! Zelfs Jan Luit, de veldwachter,
ziet er tegen op, met dat heertje aan te leggen. Pastoor,
dominee, burgemeester, daar maalt hij geen zier om.
'k Heb gezien, dat hij op klaarlichten dag bij den
pastoor aan de peren zat!"
— „Dat kleine kereltje ? — Hij ziet er wel onbeschaamd uit, maar zou die niet te regeeren of te
temmen zijn ?" —
„Ja, dat kleine kereltje! Hij is twaalf of dertien
jaar en ziet er teer uit, maar gauw en lenig, daar
is geen voorbeeld van! Hij is als een kat, overal kan
hij op en door! Hij is den duivel ontkropen en 't is
een knap man, die Pietje Pluis te pakken krijgt! Je
zult nog wel stukken van hem beleven!"
En ik heb stukken van hem beleefd.

HOOFDSTUK II.

pA

1

Een ommegang met de Harmonie.

T

usschen drieen en half vier kwam er wat meer
werking in de lucht. De wind stak een weinig
op. Eerst viel er een flinke bui regen en then scheen
het wat op to klaren.
Op een dorp geeft men de plannen voor den Zondag, den rust- maar tevens den ontspanningsdag,
zoo gemakkelijk niet prijs.
In de stad is dat wat anders, daar kan men schier
elken dag tot een pleizierdag maken.
't Was, of de Harmonic met de instrumenten in
de hand het weer had staan beloeren, want bij het
eerste heldere oogenblik .... daar klonken van verre
een paar schelle, koperen tonen, gesteund door een
zwaar bombardongeluid, dat het maat- en marschtempo dreunde.
„De Harmonie trekt toch nog nit!"
Wat een welkom, wat een belangrijk feit!
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Lach er niet om, want de belangrijkheid der
dingen is immers van tijd, plaats en omstandigheden
afhankelijk.
Met het betere weer, met de schallende muziek
was ons goed humeur ook weergekeerd.
Eel', twee drie ! hadden wij schoenen, jas en hoed
aan en op. Zeker nog al luidruchtig — want de
juffrouw, bij wie wij woonden, kwam met een verbaasd gezicht uit de achterkamer stuiven — ijlden
wij de deur uit, of het huis aan alle kanten in lichterlaaie stood.
De Harmonie trekt uit Neen, maar, daar moesten
wij bij zijn!
Wat een tegenstelling met straks ! Daar kwam de
drom aanschuiven. De breede dorpsstraat, waarop een
kwartier geleden een kijk ver geen sterveling to
zien was, werd er geheel door gevuld.
Voorop liep de dorpsjeugd — liepen de straatjongens, had ik haast gezegd, maar dat komt, omdat
ik in later jaren wat versteedscht ben. Op een dorp
mag een enkele jongen wat straataanleg hebben, de afzonderlijke soort straatjongens kunnen ze niet vormen.
Piet Pluis was zoowat het middenstuk in de openingsgroep. Hij glansde van genot en zwaaide een
langen stok met een Hard — ik denk een ouden
zakdoek — er aan, bij wijze van banier.
Straka was Piet den anderen kant opgegaan. Hoe
Piet Pink

2
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was die nu zoo gauw op zijn plaats, te midden van
de pret ?
Ja, jongens en menschen van dat slag zijn bij alle
publieke pretjes en relletjes present, al hebben ze ook
binnen het kwartier op een uur afstands van elkander plaats.
De muzikanten speelden een fellen en schellen
marsch. Al waren ze bijna geheel in den menschendrom verscholen, zoodat slechts hier en daar van
de grootsten een deel van het koperen instrument
boven de hoofden of schouders uitblonk, toch schetterden de tonen krachtig tegen de huizen en in de
lengte door de straat. De kunstenaar aan de groote
trom en de bekkens beukte er van tijd tot tijd op los
als een razende. Het koper verzonk dan een oogenblik, maar kwam spoedig nog feller dan te voren
weer boven. Al speelde de muziek nog maar weinige
minuten, toch waren al die berstens-bolle gezichten
bloedrood van het blazen en de trommelslager opgewonden van het beuken. Alleen de drager van de
groote trom, het lastdier van de Harmonie, leek
mij voor een dorpsman doodsbleek. Hij was zeker
wat geroerd van • de gewelddadige uitvoering op
zijn rug.
De hoofden en schouders van het escorteerende
publiek golf den en dansten en botsten nogal verward door elkander. Van: linkerbeen voor! en van
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zware maatdeelen, hadden de meesten wel nooit
gehoord. Als er nog andere beenen geweest waren
dan rechter en linker, was het beenengewarrel nog
wel sterker geweest.
Spoedig had ik een paar lui gezien, met wie ik al
zoowat kennis gemaakt had, en ik sloot me bij den
drom aan.
We liepen kort achter de muziek, zoodat er van
het forsche geluid voor ons nets verloren ging.
Volgens schouwburgberekening hadden wij zeker
eersten rang, of stalles.
Spoedig waren we buiten de kom van het dorp,
want er zat goed gang in en het dorp was niet groot.
„Waar trekken we heen ?" informeerde ik eens bij
een nevenman.
„O, langs Bovenkerk, den Binnenweg naar 't
Vaartje en over den straatweg terug."
We gingen dus de gehuchten van het dorp
eens af.
Een andere buur, die misschien vreesde, dat ik
den tocht wat droog zou vinden, voegde er ter
illustratie bij :
„Natuurlijk leggen we onderweg telkens eens aan:
„In den landbouw" bij Lammers, „In den handel"
bij Bastiaansen, „In de ploeg" bij Teunissen, in
„'t Schippershuis" op de Vaart en nog wel weer."
Hoewel ik nog geen behoefte aan rust of lafenis
2*
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gevoelde, het vooruitzicht op een georganiseerde toekomst deed mij toch wel goed.
Ge begrijpt, dat ik zeer veel oog had voor de
jeugd, die meest voorop, maar toch ook wel hier en
daar tusschen 't yolk verspreid liep.
Daar kreeg ik den vaandrig Piet Pluis weer in
't oog. Met de linkerhand voerde hij zijn banier, die
in de zij gesteund was en met de rechter hielp hij zijn
mond perenknabbelen. Waar haalde hij die vandaan ?
We waren buiten het dorp, tusschen de tuinen.
Hoe een soldaat te velde aan den kost en een jongen
op straat aan appels of peren komt, zou zelfs een
professor in de philosophie niet altijd kunnen
oplossen.
De veldwachter, die als een aanvoerder, krijgshaftig voor de Harmonie uitstapte, scheen zich op
't oogenblik met dit vraagstuk in 't geheel niet bezig
te houden.
De plechtige uittocht was afgeloopen. De muziek
speelde niet meer. Het yolk wriemelde maatloos door
elkander. Nu er geen kunstgenot te smaken viel, trof
het mij en enkele anderen bijzonder, hoe verbazend
druk en luidruchtig al die menschen gesticuleerden
en praatten en lachten; menschen, die elkanders
belangen en nieuwtjes toch allang kenden.
Dat kwam zeker door den opwekkenden invloed
van de muziek.
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Heele ouden en heele jongen bleven achter. Moeders
en dochters, die nog huiselijke bezigheden te verrichten hadden, of het niet passend vonden met de
Harmonie rond te trekken — in de dorpsstraat kon
dat nog! — keerden terug.
Er kwam wat meer ruimte in de baan en op ons
gemak drentelden wij verder.
Piet Pluis en een stuk of wat andere jongens
boden dringend hun diensten aan, om de instrumenten
te dragen. Daarvan werd echter geen gcbruik gemaakt. Ik vermoed zoo, om dezelfde reden, waarom
men de kat ook niet op het spek laat passen.
Een der muzikanten, een groote, zwaargebouwde
kerel, die een heel groot, zwaar instrument blies,
droeg zijn speeltuig aan een leeren riem op den rug
en zonder iets kwaads te vermoeden, met het mondstuk of embouchure — zoo de muzikanten zeggen
— omlaag.
Mannen, die zoo hard blazen kunnen, zijn in den
regel argelooze „goeie kerels", zooals van die sterke
werkpaarden, zelden dartel of kwaad zijn.
Opeens klonk een: oe-oe-oert ! van het zware instrument boven het stemmengeroezemoes uit.
Het algemeen gelach en al die belangstellende
blikken in zijn richting, brachten toch wat opwinding
in den grooten, sterken man.
jongen, als ik je te pakken krijg !"
„Bl.
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Maar ge begrijpt, dat is zoo iets als met de handen
aan den hemel reiken.
Op een behoorlijken afstand van de dreigende,
grove vuist, begonnen de jongens zich kwasie

te

verontschuldigen.
Piet Pluis zei, dat Jan Snels het gedaan had en
deze schreeuwde, dat Toon van Beek de schuldige
was enz. enz.
De veldwachter, die zich nog al eens Oostindisch
doof hield, omdat het gemak ook een veldwachter
wel dient en zeker ook wel, omdat hij tot de wijsheid gekomen was, dat het gemakkelijker is met
vrienden dan met vijanden om te gaan, vond dit
feit ook zijn aandacht waard.
De gunst der muzikanten was hem ook heel wat
waard.
Hij nam den dikken rieten dienststok in het midden
vast en dreigde met den grooten, geel-ivoren knop.
„Pas op, kwajongens ! ik zal je vinden, hoor . ."
— „Ik heb het niet gedaan, Luit !"
— „Hij deed het !"
- „Neen, hij !"
Onder dergelijke voorvalletjes en hoeratjes naderden wij een gehucht.
De kapelmeester bleef staan en stak als voorloopige
waarschuwing den dirigeerstok in de hoogte.
„Nummer zooveel !"
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Nu was het repertoire niet van verbijsterenden
omvang. Spoedig hadden allen de instrumenten aan
den mond, of gereed.
Een, twee, drie tellen vooraf en daar ging het
weer heen met voile muziek ! Weer kwam het eenigszins tot gelijken tred en in den heelen drom kwam
belangrijk meer schot.
De overweldigende invloed der muziek deed alle
kibbelarijtjes vergeten.
Vooral werd er flink reehtop, met iets militairs in
de houding, gemarcheerd, toen we onder het bereik
van de oogen der Bovenkerkers — zoo genoemd
naar hun gehucht kwamen. Die boeren met verbaasde gezichten, open monden en de handen in de
zakken, moesten toch zien, dat er in de kom van
het dorp heel andere menschen woonden, dan in hun
boerengehucht; dat zij beschaving en flinkheid van
daar te wachten hadden!
Alles is toch maar betrekkelijk en er is somtijds iets
gelukkigs in, dat iedere streek zich voor de beste, de
beschaafdste der wereld houdt en het noodig oordeelt
medemenschen, die nog lager staan, te helpen opheffen.
In de boerenherberg van Teun Lammers „In den
landbouw" namen we, spelend en juichend en stralend onzen intrek. Eigenlijk bleven we er vO6r, onder
de verhoogde veranda.
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Daar werd allereerst, alvorens te gaan zitten, nog
een krachtdadig, schallend stuk geblazen om aan de
heele buurt te verkondigen, dat wij, d. w. z. „met
de Harmonie" er waren. 't Was geen vijandige uitdaging. Dat bleek al spoedig uit de volgende werken des vredes, als daar zijn: bierdrinken, rooken en
luidruchtig praten in gezelschap met de Bovenkerkers, die van alle kanten kwamen opdagen.
De instrumenten werden voor 't meerendeel op
een hoek der groote tafel gelegd — een enkele, die
iets bijzonders of iets fijns had, borg het in een
foedraal of tasch! — en weldra gaven alien zich onder
bier, tabak en sigaren aan gezelligheid en luidruchtigheid over.
De jeugd speelde en scharrelde zoo wat in den
naasten omtrek rond. Enkele dorstigen — dorst en
vooral bierdorst hadden ze allemaal wel! mochren van vader, oom, broer, neef, buurman of goeden
kennis, of kindervriend eens een teug bier meedrinken.
Piet Pluis en nog een paar jongens schenen bij
het heele gezeli3chap geen familieleden, intieme kennissen of begunstigers te hebben, tenminste tot bierdrinken brachten zij het voorloopig niet.
Eenige jongens vOOr de veranda, vooral die van
de zoo pas genoemde soort, eischten de aanhoudende
waakzaamheid van Jan Luit.
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Zoo kon het biertje den veldwachter toch niet
lekker smaken. Telkens en telkens, als er een kluitje
of een steentje tegen de instrumenten vloog en een
klinkend geluid met ook nog een schaterend gelach
van de jeugd veroorzaakte, moest hij opspringen en
een dreigende houding aannemen. Laat het nu
kwansuis geweest zijn, de man had toch geen rust
en dat is een noodzakelijke voorwaarde om smakelijk
te eten of lekker te drinken.
Er werden nog een paar vroolijke, luchtige stukjes
gespeeld. De kapelmeester kende den smaak van
zijn publiek naar 't schijnt wel.
Toen werden de instrumenten weer neergelegd
en al spoedig kwam er eon nieuw rondje bier op
tafel.
Nu schenen er ook voor onzen veldwachter rustiger oogenblikken gekomen te zijn. Jets raadselachtigs was er echter aan den toestand. Waar zaten de
jongens ?
Een enkele speelde of liep daar nog, maar de lastpakken, de belhamels, die voortdurend een waakzaam
oog van het politietoezicht vorderden, Piet Pluis en
consorten, waar zaten die ?
Van die kalmte maakte de strenge man der wet
gebruik om het terrein van zijn dienst enkele oogenblikken te verlaten.
0, wee! Wat had hij zich laten verschalken!
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Inderdaad, Luit had de overeenkomst tussehen het
weer en het doen en laten der jeugd beter moeten
kennen: het was de stilte voor den orkaan.
Op eens hoorde men: „Brand! brand!"

„Brand ! Brand"'

Dikke rookwolken warrelden om den hoek van
het huis en een tiental jongens sprongen gillend de
straat op.
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Wat een stoonais! In een wip was alles op de been
en vloog naar den achterkant der herberg; sommigen
sprongen zelfs over de heg om den tuin en vertrapten
bloemen en groenten.
Daar achter het huis rookte het, daar was de
brand, daar moest ieder naar toe!
Onderwiji hadden Piet en zijn slechtbedeelde
makkers de schoonste kans ter wereld, om ook eens
aan de verlaten tafel onder de veranda, bij de instrumenten en andere aantrekkelijkheden te komen.
Waar jongens niet komen mogen, willen ze altijd
graag eens zijn.
Dat moest in vliegende haast gebeuren, want het
vuurtje van papieren, stroo, opgescharrelde stukken
hout en boombladeren kon vanzelf de nieuwsgierigheid niet lang boeien.
Die het eerst terugkeerden, betrapten de schavuiten
nog op verboden terrein, sommigen zelfs nog met de
instrumenten in de hand.
Wat er toen gebeurde, stond zeker wel niet in
het program of het booze opzet der kwajongens.
In zijn dolle vaart om de reeds uitgestrekte,
grijpende handen der vervolgers te ontkomen, stiet
een der vluchtelingen per ongeluk zoo hard tegen
de lange tafel, dat een poot van den verhoogden
vloer der veranda gleed. Daar ging me de heele
boel over stag: instrumenten, bierglazen, kruiken,
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luciferspotten, alles kletterde, rinkelde en rammelde
op en door elkander over de steenen. Wat een
stukken !
De toeschietende kastelein brulde hartverscheurend:
„O-o-o ! heeremenschen ! Wat gebeurt er non!"
De muzikanten grepen, met een boos gezicht en
dreigende gebaren naar den kant der vluchtende
rakkers, naar hun instrumenten, waarvan sommige
gedeukt werden en andere in een biermoddertje lagen.
Minder belanghebbenden lachten, zooals dat meestai
gaat bij kleine onheilen.
Maar waar bleef de veldwachter tijdens al die
troebelen en verwoestingen ?
De kastelein schreeuwde al: „Jan Luit ! Jan Luit !"
Ook anderen begonnen door elkander to roepen:
„Waar is Luit ? Waar is Luit ? — Jan Luit ! — Luit!"
Maar jawel, de sterke man van het recht en de
orde was door de zorgen der loos-alarm-makers
tijdelijk buiten functie gesteld en veilig opgesloten op
een plaats, die wel eens „zekere plaats" heet.
Toon de schreeuwe nde, kloppende op liever bonzende en trappende veldwachter ontdekt werd, ging
er een algemeen, bulderend gelach op. De hooge ernst
verkeerde op eens in luidruchtige spotternij.
Rood als een kalkoensche haan, woedend als een
e

getergde stier, rende Jan Luit den kastelein, die hem
bevrijdde, haast omver.
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Nog luider gelach en gejoel!
Dit gaf aanleiding tot een woordenwisseling, die
alleen van Luits kant met ernst gevoerd werd.
Dat komische incident, dat hartelijke gelach, had
de opwellende booze stemming bij de meesten wat
onderdrukt en dat dispuut had den wraakzuchtigen
rechtsdienaar in zijn woeste vaart gestuit.
Zoo hadden de vluchtelingen tijd en gelegenheid
gehad, zich uit de voeten te maken, ofwel om
ongemerkt weer onder het beweeglijke yolk te
sluipen.
De kapelmeester, een vroolijk en vredelievend
man, had genoeg van al dat gekibbel. Hij bezwoer
met zijn dirigeerstok alle woedende en opkomende
stormen: het gescheld en gedreig van den veldwachter, het geharrewar met den kastelein over het
verteer en de gebroken glazen en kruiken, het gelach
en gejoel der gasten en het gejouw en gespot der
j ongens.
Dat kleine, zwart-ebbenhouten dirigeerstokje won
het ver van Luits dikken, rieten stok met zwaren,
ivoren knop.
De muziek speelde een flinken, sprekenden marsch
en de gang zat er weer in.
De kastelein nit „In den landbouw" bleef met
een hoop scherven zitten. Hoe de betaling uitgevallen
was, weet ik niet.
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Duidelijk zag ik nu en dan aan 's veldwachters
gezicht, dat hij nog Lang niet uitgewoed was. Wie
gevaar voor zich zelf zag, misschien wel omdat hij
schuld gevoelde, of omdat hij al te luidruchtig gelachen
had, bleef wijselijk buiten den cirkel, die woede en
wraakzucht tot middelpunt en arm plus stok van den
veldwachter tot straal had.
Onderweg, op een tamelijk rustig oogenblik — de
muziek speelde ook niet daar had Jan Luit op
eenmaal een jongen te pakken.
„Zoo, rakker, jij waart ook bij de vuurtjestokers!
Jij hebt mij ook helpen opsluiten!"
En de dikke stok werd met kracht opgeheven. De
heele stand en de richting van Luits blik zeiden
duidelijk, dat de slag met geweld zou neerkomen op
het lichaamsdeel van den schuldige, dat er, behalve
om op te zitten, ook schijnt te zijn, om op te slaan.
Eer de slag neerkwam, sprong Piet Pluis tusschenbeide:
„Neen, Luit, Koos Dons heeft het niet gedaan!
Hij verdient geen slaag! 1k heb je opgesloten!"
De slag was gebroken en ook Luits woede stond
even stil, door de verbazing over dit onverwachte,
brutale tusschenbeide-springen.
Spoedig keerde de opgewondenheid en de wraakzucht over de vernedering des veldwachters eer en
waardigheid aangedaan, terug.
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„Ha! juist! nu heb ik den grootsten belhamel te
pakken!"
En de linkerhand van den veldwachter verwisselde
Koos Dons voor Piet Pluis.
„'k Zal je...."
Wat hij allemaal zou, weet ik niet nauwkeurig meer, doch de stok ging weer tot
slaan omhoog. Maar, jawel! dat begrijp je,
Pietje liet zich niet zoo gemakkelijk slaan.
Hij greep met
twee handen
den pols van
den sterken. Luit
en kronkelde
als een aal om
zijn arm. De
oogen van het
kleine kereltje
schitterden, hij
siste en blies,
als een kwade
hond liet hij de
tanden zien.
„Als je me durft te slaan, Luit!" dreigde hij van
„Ali3 je me durft te slaan, Luit!"

zijn kant.
De leden van de Harmonie en de bijloopende
Langerdeelers, die de zaak wel wat belachelijk
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begonnen te vinden •en niet veel van de beleedigingen,
Luit aangedaan, gevoelden, traden bemiddelend of
afdoend op:
„Is dat gezanik met die kwajongens nu nog niet nit !"
„Och, geef ze een schop onder de broek en laat
ze loopen !"
Een spotvogel meende:
„Jan Luit lijkt wel de kindermeid van Langerdeel !"
Door zich een oogenblik in dispuut met de grooteren te begeven, moest de veldwachter de kleineren
wel een kansje geven. Van die gelegenheid maakte
Piet Pluis natuurlijk niet het laatst gebruik.
Het almachtig dirigeerstokje bezwoer weer alle
stormen.
Door een nieuwen, populairen marsch werden alle
ongelijk en alle oneffenheid weggeblazen, als kaf
door den wind. Als gesmeerd gingen we met flinken
pas tot een volgend gehucht.
her bracht de muziek ook weer een opgewekte
stemming, heel wat opschudding en een paar kasteleins een goeden dag.
Een der vrienden vertelde mij, dat zoo'n ommegang nu niet alleen een pretje, doch ook een onderneming was, die het nuttige met het aangename
trachtte te verbinden. Het was een soort werftocht
niet zoozeer van werkende, alswel van betalende of
contribueerende leden.

25
Het hooren der schallende muziek maakte vanzelf
de verleiding groot om ook te kunnen denken en
zeggen: dat is ons, dat is mijn muziekcorps, en...
het lidmaatschap kostte maar 6en gulden. Aileen bepaald deftige lui waren aan hun stand verplicht
donateur te worden, tegen een jaarlijksche bijdrage
van f 2.50 of meer.
Onder de bewoners van het Vaartje — zoo, of
eigenlijk de Vaart, heette dit gehucht — die uit hun
Zondagachtermiddagrust gehaald waren, behoorde ook
Boer Kooij. Hij was heereboer, want hij rentenierde
in hoofdzaak en was tevens wethouder der gemeente
Langerdeel. In de wandeling heette hij „De Burgemeester" ofwel „De Burgemeester van 't Vaartje",
zeker omdat hij in zijn buurt het hoogste gemeentelijk
gezag vertegenwoordigde.
Hij had zijn langen gouwenaar en zijn armstoel in
den steek gelaten, zijn klompen uit en zijn schoenen
aangetrokken, zijn pet of en zijn hoogen hoed opgezet,
zoodra de eerste tonen der muziek zijn oor bereikten.
Hij was — vergeet dat niet! — donateur, ofwel
begunstiger en mede-oprichter der Harmonie.
Daar stond hij voor 't open raam der herberg, de
populaire man, breed en dik, in zijn zwartlakensch
pak, met een rood-blauw glanzend, welgedaan gezicht, onder een ietwat groenachtigen en een weinig
scheefstaanden hoogen hoed.
Piet Mils

3
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Baas Kooij, de Burgemeester van „'t Vaartje".
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De Harmonic begroette hem eerst met jubelende
fanfares.
De jongens riepen: „Leve de Burgemeester van
't Vaartje!"
Er zijn nog wel andere menschen, die aan politick
doen, dan de groote heeren Raads- of Kamerleden!
Spoedig rukten er vijf en twintig kruiken wit bier
aan voor de muzikanten.
Piet Pluis nam het woord op voor de ovatie der
jongens:
„Worden wij ook niet getrakteerd, baas Kooij ?"
Ja, dat moest dan ook maar en spoedig had de
schuinover wonende bakker voor tien stuivers koek
geleverd.
Toen moest de milde gever natuurlijk nog veel
langer seven.
Baas Kooij was een welgesteld en gulhartig man.
En als ge dan voor 25 maal 6 cts. aan bier plus
50 cts. aan koek, is juist twee gulden, zooveel geestdrift wekken en zooveel langlevens-wenschen oogsten
kunt, wie zou het dan niet doen ?
Na heel wat vroolijke momenten kwamen we eindelijk in de kom van het dorp terug.
Ge kunt u zeker gemakkelijk voorstellen, dat alien,
die aan den tocht deelgenomen hadden, in hoogfeestelijke stemming de zaal der Harmonic weer bereikten. Daar werd nog ems flink op gespeeld voor
8*
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de meegekomen en toegestroomde leden en nieuwsgierigen.
's Avonds omstreeks tien uur keerden we huiswaarts.
Dat was een welbestede dag geweest. 'k Had heel
wat menschen van mijn nieuwe woonplaats op hun
Zondagsch en in feeststemming gezien. De jeugd had
ik in vrijheid kunnen gadeslaan.
Toen ik to bed lag en al half dommelde, toeterde
de muziek nog in mijn ooren en dansten Piet Pluis
en Jan Luit voor mijn oogen.

s 3 1 HOOFDSTUK III. 1 M
M

De nieuwe mesjeu.

N

ieuw heeft altijd iets aantrekkelijks. 't Moet al

een heel, heel onverschillige, slordige jongen,
of een buitengewoon wild en raar meisje zijn, als ze
met nieuw speelgoed, of nieuwe boeken niet wat omzichtiger te werk gaan dan anders. Nieuwe kleeren
worden door iedereen min of meer ontzien en met
belangstelling bekeken en bestreken.
Een nieuwe meester! Dat is voor een leerling zeker
nog heel wat belangrijker dan een nieuw boek, of
een nieuw pak.
Voor den meester is het nieuw-zijn ook een heel
ding, dat beloof ik u. Ik kan het weten, want ik ben
al eenige keeren een nieuwe meester geweest. Maandagmorgen, den zooveelsten Juli, van het jaar 1800
en zooveel, was ik het te Langerdeel.
Tegen negen uur stapte ik met een mede-onderwijzer naar school. Onderweg was het zeer goed
merkbaar, dat het tegen negenen liep, want alle
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schooljongens en ook verscheidene meisjes, waren bezig
hun hondenwegje of to leggen. Dat wil zeggen: ze
liepen nu eens vooruit, in de richting naar school,
dan weer terug, dan naar links, dan naar rechts, net
als de hondjes.
Als wij voorbijgingen, staken de kinderen de
koppen of kopjes bij elkaar en zeiden: „Dat is de
nieuwe mesjeu*)."
Op de speelplaats werden de meeste spelletjes een
oogenblik gestaakt, toen de nieuwe meester het hek
binnentrad. Hij werd door de meesten eens goed
opgenomen, doch was voor sommige spelers wat gauw
het portaal binnengestapt.
Wij, de bovenmeester en ik, waren in de leege
school nog een en ander aan 't bespreken, toen daar
buiten het gewone luidruchtige, verwarde gepraat,
geroep en geroezemoes in een-zelfde gejuich en
hoera-geroep van alle kinderen overging.
De bovenmeester kon veel makkelijker uit de
schoolramen kijken dan ik, omdat hij bijna anderhalfmaal zoo groot was, als ik. Hij zag dadelijk, wat er
aan de hand was, en zei:
„O, jee ! daar komt Piet Pluis weer naar school.
Dat relletje hebben we nu iederen keer, als er een
nieuwe onderwijzer komt. Me dunkt, we zullen hem
*) Op vele plaataon in Noordbrabant heat een onderwijzer zoo.
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maar niet toelaten, want met dat heertje is toch geen
ree te schieten."
1k was een nieuwe meester en ook een jonge
meester, vol ondernemingsgeest ; mijn overtuiging had
een heele groote ziel; 'k had den vorigen dag heel
wat sympathie voor den kleinen clown opgevat en
ik Meld den bovenmeester even terug, met:
„Mijnheer, ik heb dien jongen gisteren eens goed
gadegeslagen, ik zou 't wel eens met hem willen
probeeren."
— Ja maar, peen maar, u kent hem niet zooals
ik .
„Wilt u 't nog eens probeeren ? Gaat het niet, dan
kunnen we hem nog.... Goede wil maakt in den
regel een goeden indruk en daarom kreeg ik ten
slotte mijn zin.
„Dan zullen we hem eerst maar eens alleen binnenroepen."
Door den heelen kinderdrom werd Piet aan de
portaaldeur gebracht en aan den bovenmeester overgeleverd, ongeveer als een misdadiger aan de politie.
„Mijnheer, hier is Piet Pluis, die weer graag op
school wou komen om wat te leeren."
1k had niet veel te zeggen, want ik zag wel, dat
aanmoedigende woorden, als tot een beschroomd en
verlegen kereltje, niet noodig waren. Ik zei dus enkel:
,

„Zoo, Piet, ben je dat van plan ?"
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Zeer vrijpostig, laat ons maar zeggen onbeschaamd,
keek de jongen mij aan en zijn intree-woorden waren
zeker meer oprecht dan kinderlijk-beleefd:
„Bende gij de nieuwe mesjeu ? — Ik heb u gisteren
al gezien en toen zei-en de jongens van den Dijk
het me. Nou kom ik weer naar school." ....
Er was zeker nog heel wat meer gekomen, maar
ik vond dit voorloopig genoeg en zou de rest later
wel hooren.
Ik wees Piet een voorloopige plaats aan.
„Hier zitten juist de kleinsten!" deed zijn ervaring
hem zeggen.
— Dat is niets, aanstonds komt dat wel terecht,
dan zal ik wel zien waar je het best zitten kunt. -De school ging aan. Ik nam een afwachtende
houding aan tegenover het zeventigtal leerlingen, dat
ik op papier had.
Daar stond ik met de rol in de hand.
Daar kwamen de leerlingen aan, gelijk aardappelen van den akker: groot en klein door elkander.
't Was opmerkelijk zooveel grooten er hier bij waren
en dat in de laagste klas.
De twee nieuwen in het lokaal werden door alle
binnenkomenden eens goed opgenomen: ik met een
ernstig, belangstellend, onderzoekend, vragend gezicht; Piet met een glimlach en een gezicht, dat zei:
„Zoo, Piet, ben jij ook weer op school ? Dat zal
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niet lang duren!" Dit laatste kon ik natuurlijk enkel
lezen, door de vroegere voorlichting van den bovenmeester.
Ik zag, dat mijn nieuwe leerling inderdaad tusschen de kleinste raakte.
Ten slotte scheen zijn omgeving hem toch al te
nietig en te kinderachtig. Hij rekte zich nog eens goed
uit, keek hoog over zijn medeleerlingetjes heen en
kwam then naar mij toe:
„Ziet u wel, daar zitten de kleintjes. Ik kan al
lezen en schrijven en rekenen."
Een afwerende handbeweging van mijn kant kon
hem ternauwernood op zijn plaats terugdrukken.
Toen in den loop van den schooltijd het werk der
leerlingen wat begon te vlotten en ik een soort overzicht van de afdeelingen der klasse begon te krijgen,
onderhield ik me een oogenblik met Piet en onderwierp hem aan een soort examen.
Hij was twaalf jaar.
Zijn moeder was dood.
Zijn wader was scheepstimmerman op de werf bij
baas Ruit.
Hij had twee jongere zusjes en een oudere.
Hij woonde aan den Dijk.
.

Op school had hij iederen keer ruzie gekregen, of
hij was weggejaagd.
Wat hij kende, had hij van zijn ouder zusje geleerd.
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Het eigenlijke examen viel niet mee: hortend en
stootend kon hij uit het tweede boekje eenige woorden en zinnetjes opdreunen. Het rekenen uit het
hoofd, de kennis der hoeveelheden, dat ging beter;
dat bracht zijn leeftijd en zijn ervaring mee; een of
andere bewerking opschrijven, dat ging weer niet,
want dat is een kunst, waarvoor oefening vereischt
wordt. Om dezelfde reden stond het met zijn schrijven zoo, dat hij niet wist, waar het begin en waar het
einde van een letter is. Piet zei zelf :
„Schrijven, daar kan ik geen kop van krijgen,
mesjeu!"
„En geen staart ook !" dacht ik.
Alles samengevat, hoorde de candidaat in de laagste
afdeeling thuis, maar zijn leeftijd en zijn „daar zitten de
kleintjes !" van straks in aanmerking genomen, wees
ik Piet een plaats in de middenafdeeling.
Zijn gezicht kreeg een uitdrukking van: „dat valt
me niet mee," hij wierp een pruilenden, boosaardigen blik naar de hoogste afdeeling en slofte naar de
aangewezen plaats.
Een vriendelijk gezicht en gebaar van den kleinen
buurman, die al dadelijk blijk van een goede verstandhouding wilde geven aan zoo'n gevreesden
nevenman, werden geen oog waardig gekeurd.
Zooveel mogelijk ongemerkt, hield ik den gevaarlij ken leerling goed in 't oog. De pruilbui scheen
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nog al spoedig te zakken. De overige leerlingen —
al waren het er ongeveer zeventig — hadden zulke
kalme temperamenten, ten minste in school, dat eón
bok onder de schapen heel goed bespied kon worden.
Toen de midden-afdeeling na een korte bespreking en toelichting aan 't schrijven zou gaan, trok
Piet ook welgemoed aan 't werk, als een ambachtsman aan zijn karwei. Hij ging er zoo in op, dat hij
school, meester, orde en alles .vergat. In zijn ijver
trok hij halen en strepen op de maat en begon er
inderdaad ook hardop bij te zingen. Toen de eerste
woorden van:
„Vooruit maar, vooruit maar!
Potten en pannen zoek uit maar!"

door het schoolvertrek galmden, raakte de heele klas
in opschudding.
„O, o, jee ! Die Piet Pluis !" Toen luid gelach.
Wat zou er nu wel gebeuren ?
Piet schrok merkbaar van zich zelf. Hij raakte echter
niet van zijn stuk en lachte spoedig ook hartelijk mee.
Ik riep hem alleen voor de klas.
„Dat was zeker een vergissing ! Je weet toch wel,
dat zoo iets hier niet mag ?"
„Jawel mesjeu, maar ik vergiste me, als ik
thuis iets doe, zing ik er ook altijd bij en nu dacht

ik . "
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„Goed! maar nu in 't vervolg opgepast."
Verder liep de eerste schooltijd zonder groote
stoornis ten einde.
Tot mijn verwondering verscheen de nieuwe leerling in den namiddag-schooltijd niet. Hij was toch
goed behandeld. Zou zijn plaats in de middenafdeeling hem to nederig voorkomen ?
Een informatie bij de medeleerlingen bracht aan
't licht:
„ 0, mesjeu, als 't mooi weer is,komtPiet nooit school !"
Ik keek naar buiten — en ja, daar scheen de zon
heerlijk. 't Leek er wezenlijk beter dan in de school.
Maar ik was meester, en een jongen moet toch
wat leeren! Zoo maar brutaal sehooltje-schuilen!
Wat een voorbeeld voor de andere leerlingen! Ik
wond me op.
De bovenmeester zei:
„Wat heb ik gezegd! 't Zal niet veel geven met
dat heertje!"
Den volgenden morgen werd de schooltj eschuiler
door vader Pluis aan school gebracht.
Aiweer een hoeratje aan de school, dat iedereen
niet aanstond.
Was aan het zoontje den laatsten glans der beschaving nog niet verstreken, de vader leek wel
iemand uit het begin der middeleeuwen. 't Was een
woest en ruig heerschap.
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„Hier is hij weer, mesjeu, nu had ik gedacht, dat
het met hem gaan zou, maar . . . . " dat was de inleiding. Het slot was krachtig en zou, letterlijkopgevolgd,
ook afdoende geweest zijn, . . . . en als hij niet goed
wil, kunt ge hem voor mijn part dood slaan!"

„on als hij niet goed wil

Zie, dat was een volstrekte volmacht en toch zou
zeer spoedig blij ken, dat ik desondanks machteloos was.
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1k dacht er zelfs geen oogenblik over, Piet dood
to slaan. Als ik eens begon hem zooveel mogelijk
gewoon, zonder merkbare, bijzondere attentie te behandelen ? Wie weet, of hij dan op den duur niet
een gewone jongen werd, ten minste gedurende de
schooluren.
Maar toen ik oogenschijnlijk wat minder notitie
van Piet ging nemen, zou hij eens wat meer op
mij gaan letten.
Meermalen verviel hij tot een ver overdreven
ijver, of het al te letterlijk opnemen en uitvoeren
mijner geboden of verboden, zelfs mijner wenken
of wenschen.
Zei ik: „Rechtop zitten ?" dan vloog er een ijzeren
stang in Piets rug.
Hadden enkele nieuwsgierigen of een-beurt-vragenden zich wat hoog in de bank verheven, zoodat
ik „omlaag ! omlaag!" noodig oordeelde, dan liet
Piet zich tot de uiterste laagte onder de bank zakken.
„Flink duidelijk spreken!"
Hij schreeuwde als een scheepskaptein op de brug,
temidden van hevig stormweer.
„Zachter! zachter !"
Hij fluisterde, of hij een diep geheim vertelde, dat
volstrekt maar voor een oor bestemd was.
Bij het zingen galmde hij als door een scheepsroeper.
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En zoo werd alles overdreven, totdat onze ijverige
leerling in een hoek buiten werking gesteld werd.
Overdreven gehoorzaamheid, die maar doordraaft
en niet beoordeelt, hoever het gebod of verbod gaan
moet, is ook een kwaad ding en misschien nog lastiger
dan ongehoorzaamheid.
Naar aanleiding van een leeslesje en geholpen
door een plaat, spraken we over den mol. Er waren
— en dat op een dorp — nog verscheidene kinderen,
die nooit een mol gezien hadden. Dit deed mij zoo
zeggen:
„Als ge eens iets bijzonders hebt of vindt, moet ge
dat eens naar school meebrengen, dan kunnen alle
kinderen het eens bekijken."
Het was niet to voorzien, dat deze aanmaning
.

zulke lastige gevolgen zou hebben.
Verscheidene jongens en ook Piet, vertelden mij,
wat ze thuis zooal voor merkwaardigheden hadden,
of zouden krijgen.
1k vermoedde nog niets van het dreigende gevaar.
Reeds denzelfden middag hoorde ik voor schooltijd een bijzondere drukte. Toen ik eens uit het raam
keek, riepen een paar kinderen mij toe:
„O, mesjeu! Piet Pluis...." maar wat er eigenlijk
aan de hand was, kon ik niet onderscheiden. Alles
thong op een prop rondom de merkwaardigheid, die
Piet meegebracht had.
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Wel wat woest, met buitengewonen aandrang,
werd Piet met zijn schatten naar binnen geschoven.
regelrecht op mij af.
Met een smak kwam een ruw houten kistje op de
voorste bank neer.
„Mesjeu, ik heb een paar beestjes meegebracht !"
Het deksel werd opgelicht en toen zag ik slechts
half en half een donkerbruin beest, iets wits en
duidelijker een kleine schildpad, want reeds het eerste
oogenblik werd de kist, door de woeste nieuwsgierigheid der leerlingen, van het schrijfblad der bank
op de zitbank gestooten.
De kist kantelde en daar schoten een rat en een
viertal witte muizen over den vloer. Een schildpad
hing heen en weer bengelend aan den rand der
bank.
„Een rat! een rat!"
„Muizen! muizen !"
gilde de heele klas. Alles sprong en vloog als razenden
door elkander. De meesten kropen in hun angst boven
op de banken, sommigen zelfs op de vrij hooge
vensterbanken.
Nu had ik wel eens gehoord van kalm en bezadigd
optreden to midden van verwarring en troebel. lk
trad ook wel op en ik geloof ook wel bedaard en
onverschrokken, maar, ofwel ik had de ware takt niet,
of wel de toestand van verwarring ging hier alle
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perken te buiten. 't Leek wel een soort razernij, die
de kinderen op en door elkander joeg.
Eerst lachte Piet over zooveel angst voor een paar
onnoozele diertjes, maar, toen hij zijn lievelingen, die
hij zoo trouw verzorgde, in gevaar zag, sloeg de
bezorgdheid hem om 't hart en ik zag zijn oogen
vochtig wordcn, zijn gezicht trekken van benauwdheid
a annemen.
„O, mijn muizen en mijn rat!" en Piet als een dolleman op j acht. Waar de kinderen het hardst gilden,
kroop hij onder, op en door de banken.
De rat had hij het eerst. Die was ook het grootst
en had een tamelijk lang touwtje aan een achterpoot.
Behendig trapte de jager daarop en.... dat was een
vluchteling gevangen.
Piet zette sinjeur weer in de kist en scheen in mij
toch nog een geschikt helper te zien:
„Houd u nu de kist goed vast, mesjeu!"
Een muis is vlug, maar list kan heel wat andere
eigenschappen vervangen, o.a. ook vlugheid.
Met telkens stralender gezicht van overwinningslust
en afgutsende zweetparels, werden achtereenvolgens
een, twee, drie witte muizen veilig in de kist opgeborgen.
Die nummer vier scheen de vrijheid boven alles,
zelfs boven de kist met hooi en brood te verkiezen.
„Nog een ! nog een is er weg !"
Piet Pluis

4
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Nu hier, dan daar werd het dolgejaagde diertje
gezien en dan volgde hier en daar luid gegil en veel
gedrang. Nu de rat g3vangen was, scheen de grootste
vrees geweken en er begonnen al meer en meer
handen moedig naar het muisje to grij pen.
Op eens ontsnapten aan verseheidene monden:
„Ah!" en „O!" van teleurstelling, medelijden en afgrijzen door elkander.
Veel honden zijn de dood van den haas. Aan zoo
veel handen en voeten kon het muisje niet ontkomen.
Een der jongens had het arme diertje onder zijn
breeden schoenzool verpletterd. Zeker had de jongen
het per ongeluk gedaan, maar woede en wraaklust
kennen geen verontschuldiging en verstaan geen rede.
„Dat heb jij expres gedaan! mijn muis is heelemaal
platgetr apt !"
Piet greep een lei van de tafel en.. .. eer ik tusschenbeide komen kon, sloeg hij den jongen er mede
op het hoofd, dat de stukken naar alle kanten vlogen,
als de splinters van een gesprongen granaat.
De jongen huilde en schreeuwde van pijn en van
ergernis over de valsche beschuldiging, die in het
woord expres lag.
„Ik heb het niet expres gedaan, leelijke...." en
met den lijst der lei nog om den nek, vloog hij
Piet aan.
Mijn kalmte en bezadigdheid was ik al lang kwijt,
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over het beste middel, of de wijste partij dacht ik
niet meer ! ik greep den woesten Piet Pluis bij den
kraag en trok hem mede voor de klas. Die krachtige
daad bracht er bij de andere leerlingen het ontzag
weer in. leder wipte naar zijn plaats en keek met
spanning, wat er gebeuren zou. 't Werd stil.
Alleen de woestaard kon niet tot bedaren komen
en begon als een bezetene to slaan en to trappen, tot
groot ongemak van mijn borst en mijn scheenbeenen.
Dat kon niet langer zoo.
Ik lei Piet met geweld over de knie en diende
hem een regenbui van slagen toe op het lichaamsdeel, dat altijd in de slechtste omstandigheden verkeert, als een jongen voor een kastijding over de
knie gelegd wordt.
Het gespartel en gebrul werd er niet minder op.
Maar „au!" wat was dat, daar beet de rakker
mij zoo geducht in de knit, dat ik hem op den grond
liet vallen.
Ik keerde mij om en keek tegen het kalme, doch
wel wat verbaasde gezicht van den bovenmeester aan,
die in de geopende deur der klasse stond.
Spoedig kwamen wij tot het besluit, dat het met
Piet Pluis niet ging. Hij moest er maar uit! Hij
stuurde altijd de heele klas in de war.
De bovenmeester loodste hem stilzwijgend bij den
arm de deur uit.
4*
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Halverwege keerde Piet zich om en riep: „Mijn
dieren!"
1k gaf met de hand een wenk aan een der jongens
en de menagerie werd hem naar de speelplaats
achterna gebracht.
Ziezoo ! ik was wel wat verwond uit den slag
gekomen, maar het was vrede. Nu konden we rustig
en ongestoord aan het leeren en werken trekken.
Ongestoord ?
Jawel! een vijand van de kracht van Piet Pluis,
die over zooveel middelen en zooveel vernuft beschikt, laat zich in een veldslag niet totaal verslaan.
Als dat kereltje alles op haren en snaren zetten
wilde, stond mij nog wat te wachten, dat kon ik
wel nagaan uit de staaltjes, die hij mij den eersten
Zondag te aanschouwen gegeven had en dat viel wel
te besluiten uit de verhalen, die ik zooal over Piets
brutaliteit en vindingrijkheid gehoord had.
Reeds den volgenden dag werd er zachtjes tegen
het raam geklopt. Daar verscheen het raagbolletje
van het dorpsclowntje, liefst nog wel met een brandend eind sigaar in den mond.
Luid gelach in de klasse over die verschijning.
„Kijk daar eens ! Kijk daar eens !"
Toen wist de heele klasse het. Werk zoo maar
eens door. De grimassen voor het raam wonnen het
in aantrekkelijkheid verre van de sommetjes of
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het leesboek. Overtuigd van zijn veiligheid, als een
roofridder op zijn hoogen burcht, bleef Piet gewoon
op de hooge vensterbank zitten, toen ik een pas of
wat naar hem toe deed.
Hij stak de tong uit en zette een vuist tegen den
machteloozen meester.
„O, zie die Piet eens!"
Zoo'n majesteitsschennis kon er toch niet door. Ik
deed eenige passen naar de deur. Piet zakte. Ik
stond stil. Hij
zakte niet meer.
Ik naar de deur,
hij wat omlaag.
't Leek wel,
of we beiden aan
een touwtje zaten en door deStak zijn grijnslachend kopje alweer
over den rand.

zelfde hand getrokken werden,
ik naar de deur

en hij naar omlaag, doch ik ongeveer zooveel meters
als hij decimeters.
Daar moest een einde aan gemaakt worden. Ik
stapte haastig de klas uit, 't portaal door en....
daar zat sinjeur, ongeveer als een aapje op een
stokje, boven op den muur van de speelplaats. Daar
joeg ik hem ook nog af, doch toen ik den knop
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der buitendeur in de hand nam, stak zijn grijitslachend
kopje alweer over den rand van den muur.
„Laat hem maar begaan, daar is niets aan to doen!
Misschien komt de veldwachter nog wel voorbij !"
was het gevoelen van den bovenmeester.
Laten begaan ! dat ging en dat gebeurde oak,
maar de misschien van het voorbijkomen des veldwachters bleef misschien tot vier uur toe. Wat zou
de politieman ook in het rustige dorp doen onder
schooltijd !
Den volgenden dag, nieuwe verrassingen! Groote
uitvoering en sterke toeren met de muizen. Als het
nu niet voor het schoolraam en niet onder schooltijd geweest was, wel dan waren die toeren heel
bezienswaardig geweest. De diertjes liepen langs den
uitgestrekten arm op en neer, sprongen van de eene
hand in de andere, zochten een kruimeltje brood uit
Pieta ruigen haarbos enz. enz.
De kinderen mompelden en giechelden. De meesten
kenden de dressuur, die op straat menigmaal gratis
vertoond werd. Enkelen, die het heel goed wisten, fluisterden : „Nu laat hij ze springen, of dit of dat doen!"
Een oogenblik ! dat ging, maar er moest op school
toch wat uitgevoerd worden. Gordijnen waren er
niet, omdat de ramen bijna naar het noorden keken.
1k zette een paar groote platen voor het raam.
Eerst stak een hand met twee muizen en spoedig
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het sarrende kopje met de glinsterende oogen en de
blinkende tanden van den dresseur er boven uit.
Uitbundig gelach van de kinderen, dat zooveel als
een toejuiching voor Piet en een vernedering voor
mij was. Een groot schoolbord voor het raam, leek
mij toch een onoverkomelijke afsluiting. Maar er
waren te veel zwakke plaatsen in mijn vesting. Daar
verscheen de dierentemmer voor een ander raam.
„Wie nog naar het raam kijkt, krijgt straf !"
Dat was daar of omtrent een middel tegen het
zichtbare deel der voorstelling op het raamkozijn.
Het hoorbare, „Allee — hopla! — omhoog — spring
over!" en dergelijke, wekten telkens een gesmoord
gelach en geginnegap.
We haalden natuurlijk vier uur, maar voor 't vervolg moest daar in voorzien worden. Na schooltijd
ging ik Jan Luit eens opzoeken.
De veldwachter zat met een paar groote klompen
aan en een zijden pet op, achter zijn huis een pijpje
te rooken. De roode bies in de versleten broek was
het eenige herkenningsteeken van den politieman. De
uniformjas had hij niet aan. Hij had zijn tuintje zitten
to bekijken en ontving mij heel welwillend.
„Ge zoudt mij een groot pleizier kunnen doen,
Luit. Ge weet, wat voor een heertje Piet Pluis is. ..."
Zoo leidde ik de zaak in.
De veldwachter was het geheel met mij eens en
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wij beraamden samen een plan om den rustverstoorder in de val te lokken.
Merkwaardig, dat de groote, sterke Luit het noodig oordeelde, mij tot voorzichtigheid met dat manneke
aan te manen. Of hij zelf ook een soort schrik voor
Piet en de heele Pluis-familie had, was zonder verdere navraag, duidelijk.
Zeker van het gelukken van de krijgslist, sterk
door het verbond met den dorpsrustbewaarder, toog
ik den volgenden dag heel wat opgeruimder aan
het werk.
Eerlijk gezegd, duurde het mij wel wat lang, eer
Piet met muizen en ratten, of ander gedierte in de
val raakte.
Zou Luit te dom, of hij te slim geweest zijn ?
Eerst na den middag, omtrent drie uur, verscheen
het kwelduiveltje. Maar waar zat Jan Luit, mijn
handlanger, nu ?
Bijzonder lastig was Pietje vandaag niet. Hij vergenoegde zich met de rookwolkjes uit zijn stompj e
pijp. Van tijd tot tijd scheen hij zelfs met belangstelling het onderwijs te volgen. Een oningewijde
zou gezegd hebben:
„Als die jongen dat pijpje weggooit, kan hij wel
binnengelaten worden."
Opeens zie ik hem opschrikken, het vlaskopje
wordt opgestoken, als van een haas, die onraad
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vermoedt, het pijpje verdwijnt in den zak en met
een sarrenden gil: „11666.... Luit!" wipt hij van
het kozijn, vliegt de speelplaats over, den muur op
en springt op het plein rondom de kerk — het voormalige kerkhof.
Daar kreeg ik Luit ook in 't vizier.
Ik had voor 't raam mijn observatiepost gekozen.
Inderhaast wisselde de veldwachter een vliegenden
blik van verstandhouding met mij. Een handbeweging moest verbeelden: „Wacht maar, nu ontkomt
hij niet meer !"
Dat het ernst was, bleek uit de behendigheid en
vaardigheid waarmede hij zich over den zoowat twee
meter hoogen muur heenwerkte. Maar het wild had
een goeden voorsprong en toen de jacht rondom
de kerk begon, zag ik eerst Piet en pas veel later
Luit voorbij het ijzeren traliehek van den kerkmuur
rennen. Dat ging zoo twee, drie maal.
De hooge muur benam wel veel van het schouwspel; er stak niets bovenuit, dan zoo nu en dan de
punt van den dreigenden stok. Maar dat verhoogde
de spanning: Zou hij nog voor zijn ? Zou hij er al
aan zijn ?
Onderwijl waren de meeste kinderen, op mijn
voorbeeld, op de bank geklommen en volgden schaterend en krullend van pret en verwachting de hardlooperij. Op de speelplaats stonden ook reeds een
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paar toeschouwers. Waar kwamen die zoo gauw
vandaan ? Ja! — maak eens uit, waar bij een
standje of oploopje al dat yolk zoo opeens vandaan
komt.
We hoorden van de plaats roepen:
„Toe, Jan Luit!"
De kleine, vlugge beenen schenen het tegen de
lange van den vervolger te zullen afleggen. Opeens
verandert Piet van rich ting en wipt als een eekhoorn boven op den muur. Of hij met een blik zag,
dat daar op de speelplaats een verdacht persoon
voor hem stond.... zonder zich te bedenken —
daar was ook geen tijd voor! kruipt hij op handen en voeten langs den schuin oploopenden muur
van het dak der sacristy.
Die sacristy was een aanbouw tegen de kerk,
onder een afzonderlijk en tamelijk laag dak. Van
den ringmuur liep een muur, tot afsluiting van een
deel van het kerkhof, tot aan het dak der sacristy.
Zoo was het voor een waaghals met rappe
handen en voeten wel mogelijk, daar op te komen.
Teleurgesteld, dat de vogel, juist op het oogenblik
van grijpen, hem te hoog vloog, sloeg de veldwachter — hoogrood en hijgend en blazend van 't
loopen! — met den stok zijn prooi achtema. 't Was
nog even raak.
„Lamme Luit! — Beul! — lekker mis, he! Kom
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er maar op, als je kunt!" triomfeerde Piet.
Luidkeels gelach van alle toeschouwers.
Stijgende woede
vanJanLuit, die niet
alleen den vluchteling te grijpen, maar
ook zijn veldwachters- waardigheid
tegenover het dorp
hoog tehouden had.
— Ik dacht waarachtig, dat hij met
den dikken stok
gooien zou.
„Kom er af! Er
af! zeg ik je, of ik
gooi je dood!"
't Begon wel wat op 't beleg van
Haarlem of zoo iets te lijken.
Net als bij Haarlem, kwam er ook hier
een oogenblikje verpoozing voor de belegerde veste, maar hier werd er beter
partij van getrokken.
„Wat is dat hier!" en vader Pluis
verscheen op het tooneel, hier de speelplaats.
„Piet, kom bier!"

„Kom er af 1"
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— „Ja, vader, maar dan moet Luit eerst daar bij
het portaal van de school gaan staan!"
— „Kom, Luit, geef een kansje!" meende een
der omstanders.
— „Laat hem er af ! hij gaat met mij naar huis,"
mocht de vader zeggen, Luit liet dezen keer niet
met zich mallen.
— „Hij zal mee naar den Burgemeester!"
Parlementeeren, in gemoede spreken, met klem
aandringen, bedreigen.... niets bracht den opgewonden veldwachter van zijn stuk.
Onder die bedrijven, op een oogenblik, dat de
aandacht van den belager het meest afgeleid werd,
nam Piet zijn kans waar. Hij sloop als een kat het
afdak en den muur af, rolde als een bal een eind
over de speelplaats en.... eer de veldwachter door
het kringetje van nieuwsgierigen kon dringen, was
de schavuit gevlogen.
Niets natuurlijker, dan dat er nu een onderhoud
— gebeks was ook wel een goede naam! — volgde
tusschen Jan Luit en Vader Pluis, dat men ongeveer
door deze muziekteekens zou kunnen voorstellen.
Eerst spreken — crescendo tot schreeuwen — forth
tot razen — fortissimo met schelden erbij — langzaam
decrescendo — nog wat uit de verte elkaar toedreigen en 't was uit.
Nu stond ik in beraad, of er van mijn kant ook
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een dankbetuiging aan het adres van den veldwachter
of een loftuiting op zijn waakzaamheid moest volgen.
Ik liet een en ander achterwege, omdat de behaalde
triomf nogal twijfelachtig was. Bij onze eerstvolgende
ontmoeting zei Luit:
„Wa,cht maar, dat komt wel terecht ! Er moet niets
meer gebeuren, of .. . . 't is er op! De ouwe Pluis
mag wel op zijn tellen passen, dat hij zich niet brandt
en den jongen zullen we denkelijk in een verbeterhuis zien to plakken.
De burgemeester heeft er ook wel ooren naar. Ik zal
het heertje hier bij de school nog wel in handen krijgen.
Jan Luit trad dus in 't vervolg voor eigen rekening
en eerkrenking op.
Ik had goede troepen in 't veld en kon ongestoord
aan den arbeid blijven.
Later zei de bovenmeester:
„We hebben het weer eens met Piet geprobeerd."
En ik moest wel toegeven:
hadt gelijk, 't ging niet!"
Van achteren bekeken had ik met mijn proefneming heel wat stoornis en opschudding teweeg
gebracht, maar er waren toch ook verscheidene
bezienswaardige tooneeltj es afgespeeld.
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HOOFDSTUK IV.

De tooverheks.
e midden van het eenvoudige, gemoedelijke
dorpsleven kunt ge u somtijds niet voorstellen,

T

dat de tijden onzer heidensche voorvaderen met
goede en booze geesten, of de middeleeuwen mat
meerminnen, monsters, draken en heksen zoo ver
achter ons liggen, als de jaartelling en de meeste
boeken vertellen.
Ook voor den niet-bijgeloovige is er in de eenvoudige dorpsvertellingen over spoken en heksen,
waarin het booze, het gevaarlijke altijd de hoofdrol
speelt, veel aantrekkelijks.
Op een Zaterdagavond in 't hartje van den winter
zaten we met z'n vieren heel gezellig in mijn kamer
to praten. Het vroor, dat het kraakte, maar de kachel
bromde en kleurde, alsof ze in haar element was
over de goede diensten, die zij bewijzen kon.
Hagel en ijzelkletterden tegen de ruiten. Dat verhoogde het genot van welbeschut en genoeglijk samenzijn.
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Deze omstandigheden en het weldadige gevoel,
dat Zaterdagavond mee kan brengen, plus hetgeen
vriendschappelijk samenzijn meestal aanbiedt, hadden
ons in de juiste stemming gebracht om vreemdsoortige en wonderbaarlijke verhalen te vertellen, of
aan te hooren. Ge schaterlacht over onmogelijkheden,
of volgt met hoogen ernst dingen, die u op Zondagmorgen flauw of nietsbeteekenend zouden voorkomen.
Laat er nu eens wat overdrijving of phantasie onder
loopen, bij een goed maal hoort ook wat specerij.
Mijn buur Toon had in geuren en kleuren verteld,
dat indertijd bij boer Schouten al de paarden behekst waren. Ze hadden daar een oude bedelvrouw
wat ruw van de werf gej aagd en.... j awel, hoor !
dat wijf kende de tooverkunst. Den volgenden morgen lagen alle paarden als verlamd in den stal.
Door allerlei moeielijkheden heen, waarin de pastoor, de burgemeester, dat zelfde ouwe-wijf, de tooverheks enz. enz. betrokken waren, kwam alles ten
slotte weer in orde.
Mij dacht, zooiets moest de liefdadigheid jegens
oude vrouwtjes ten goede komen en, ik wedde, dat
boer Schouten zelf wel niet veel van 't heele geval
weten zou. Maar, goed verteld en in al zijn verschrikkingen breed uitgestreken, was het verhaal
inderdaad heel boeiend. Jammer, dat ik mij bij de
ontstelde gezichten der vrienden niet goedhouden kon.
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Mijn gebrek aan ernst en mijn ongeloovig schaterlachen deden buurjongen Kees zeggen:
„Maar dan zal ik je iets vertellen met man en
paard er bij !"
Ja, dan helpt geen tegenstreven, 1k zweeg dus en
spitste het oor.
— „Hier aan den Dijk . . .."
— „Ja, juist !"
— „O, ja!" vielen de twee andere Langerdeelers
in, die al dadelijk voelden, waar dat heen moest en
er nu zeker van waren, dat mijn ongeloovigheid
eens deugdelijk terechtgezet zou worden.
„Nu dan, hier aan den Dijk woont een oud vrouwtje,
die ook iets kent. Dat weet het heele dorp en ik beloof je, dat het maar zaak is, haar niets in den weg to
leggen."
— „Waarom geven ze haar altijd wat bij de Van
Roonen en bij Mevrouw Heilen en bij den Burgemeester en bij den Postdirecteur ?" viel Piet van den
mulder (molenaar) er tusschen.
„Goed, zwijg jullie nu eens," zei Kees, die nog
sterker bewijzen zou aanvoeren.
,.Maar ik weet zeker, dat het een jaar of wat geleden gebeurd is, dat een schipper met een vaarboom
naar de kat van vrouwke Plok sloeg. Zij woont op
den Dijk aan den waterkant. En wat gebeurt er ?
Op eens, geen mensch weet, hoe of waarom, schiet
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het schip met den kop in den wal. En het heeft den
schipper wat een moeite gekost om weer los te raken. Hij heeft er van armoe vrouwke Plok wel bij
moeten halen eer het lukken wou !"
„Heb jij 't gezien, Kees ? zelf gezien ?"
„Ja zeker! neen — eigenlijk zelf niet, maar ik weet
het toch van heele goede kennissen."
Zoo volgden er nog een stuk of wat krasse vertellingen, alle zoo wis en zeker, als wij daar bij elkaar
zaten. Ik kon niet anders besluiten dan:
„'t Is kras! maar als jullie het zegt, moet ik het
haast wel gelooven."
Dat toeval, dat blinde toeval! wat schijnt daar inderdaad dikwijls opzet, zelfs fijn overleg in te zitten.
Spreek je over den duivel dan staat hij achter de
deur, of dan trap je zelfs op zijn staart, zegt
het volk.
Straks heb ik gezegd, wat voor bar weer het was.
Het gekletter tegen de ruiten en op het platte, zinken
dank, het geloei en gehuil in den schoorsteen, vormden een zeer passende begeleiding bij onze spooken heksengeschiedenissen.
Er kwam een korte pauze in 't gesprek. Waarom ? — Och, toeval.
Wat hoorde ik daar ? We hoorden het alle vier,
want we keken elkaar gelijktijdig aan.
Plet Pluis

6
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1k hoorde duidelijk gestommel en geklop tegen de
luiken der benedenramen.
Was dat geen kermende menschenstem ?
„Stil, daar hoorde ik het weer ! — Och, schuif jij
het raam eens op, Kees — die zat er het dichtst bij —
en kijk eens, wat dat daar buiten is."
Ernst stond op alle gezichten. Kees schoof het raam
op. Dat werd buiten ook gehoord of gezien.
„Och, menschen, help mij toch ! ik ben van den
weg gesukkeld en 't is zoo glad, dat je niet staan
kunt !" kermde een oude-vrouwenstem.
't Raam werd met een geweldigen slag dichtgeklapt.
„Dam heb je nu waarachtig de tooverheks !" bracht
Kees ontdaan uit.
De ernst en verwachting van straks waren ontsteltenis en angst geworden.
Bleek en geheel van zijn stukken viel Kees op zijn
stoel en de anderen sprongen op en verwijderden
zich van het raam, want daar was de tooverheksenstem immers gehoord.
Of ik ook onder den indruk raakte, weet ik niet,
maar ik dorst toch niet te lachen, hoewel ik het
komische van het tooneeltje wel gevoelde. Misschien
wilde ik mijn kameraads op dat oogenblik niet bespotten. Ik stond echter op, haalde jas en pet voor den
dag en maakte aanstalten om naar beneden te gaan.
„Kerel, wat ga je nu beginnen ? Wees toch wijzer!
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Blijf hier! Laat dat wijf toch alleen scharrelen. Geloof
ons nu toch, wij kennen ze beter dan jij !"
't Leek wel, of ik mij zoo maar lijnrecht in gevaar of
dood begaf. 't Had iets van een Hambroecks afscheid. Ik hield me echter groot en ging kalm naar
beneden.
Daar vond ik de oude sukkel, met een lantaarntje
aan een stok in de hoogte, doch van den hoogeren
spiegelgladden straatweg af, bij ons op de stoep
gegleden. Ze zat op de knieen tegen den muur. Toen
zij de deur hoorde opengaan smeekte zij:
„Och, wie bende gij ? help een oud mensch toch!"
Ik nam den stok met het lantaarntje over en hielp
het oudje weer op de been.
„Voorzichtig maar, vrouwtje, houd mij maar goed
vast!"
Boven had de brandende nieuwsgierigheid zeker
wat moed gegeven, want ik hoorde het raam opengaan.
„Jongens, ik zal dat mensch even thuis brengen,
in dit weer komt ze er nooit alleen!"
Er kwam echter geen antwoord. Of, ze waren nog
to veel ontdaan, ofwel, ze wilden de tooverheks hun
stem niet laten hooren.
Onderwijl had het oudje al eenige malen herhaald:
„Wel bedankt! wel bedankt, mijnheer! Wie bende
toch ? — Ik ben heelemaal in de war door den storm
en de sneeuw! en wat 'is het toch glad!....
5*
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Ze praatje maar al door, zonder mijn antwoord of
te wachten.
Eindelijk schoof ik er toch tusschen:
„Ik, ik ben de mesjeu! Kom maar, ik zal je even
thuis brengen."
— „Wablief ? — Wie bende ? — Waar ben ik toch
eigenlijk ? — 1k ben een beetje doof en in die jachtsneeuw ben ik nog blind gewaaid ook!"
't Oude wijfje vroolijkte blijkbaar wat op. Ik had haar
arm onder den mijnen genomen en we waren al op weg.
Op haar voortdurend: „Wie bende toch ? Wie
bende toch ?" moest ik wel trachten te antwoorden.
„Ik ben de mesjeu! Gij woont aan den Dijk is 't
niet ? Ge kunt uw huis toch nog wel vinden ? Maar
voorzichtig aan en houd mij goed vast!" schreeuwde
ik haar in 't oor, of eigenlijk tegen den doek, dien
ze om 't hoofd geknoopt had.
Vooral de laatste woorden waren geen galant
praatje tegen mijn dame, want de straatweg blonk
als een spiegel van den ijzel. De jachtsneeuw, met
ijsbrokjes er door, sneed en striemde ons in 't gezicht en dan weer in den nek. 't Woei vreeselijk
met rukken en naar 't scheen van alle kanten. Op
de been blijven en dan ook nog vooruit komen, was
een moeielijk stuk werk.
We waaiden vaak van den eenen kant der straat
naar den anderen. Het kletterde en huilde langs de
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gevels der huizen. Een paar straatlantaarns, die we
voorbijgingen, waren uitgewaaid. Heel in de verte
zag ik zoo iets, dat op een straatlicht of een glimwormpje leek. Ons lantaarntje had geen kracht genoeg, om zijn stralen voor ons uit to werpen; ze
haalden ternauwernood den grond.
Hier en daar keek een roslicht halfmaantje, of
een oogje, door de gesloten vensterluiken. In de verte
vloog even iets lichts over de straat: er ging even een
deur open, doch dadelijk weer dicht.
't Zag er echt somber, zelfs schrikaanjagend, geheimzinnig uit. 't Was jammer, dat de klok niet juist
twaalf uur sloeg — 't was nog maar goed negen.
Zoo tusschen de vlagen door, als we niet aan het
uitglijden of van-den-weg-schuiven waren, moest ik
toch eens wat met het oudje praten.
„Hoe oud ben je al, vrouwtje ?"
„Al acht en zeventig, mesjeu, met den Bamus*)
geworden."
„Hoe kwam je in dit weer nog zoo laat op straat ?"
„Och, ja, ik had bij den Postdirecteur wat gewerkt — die laat mij dan nog eens wat verdienen
— ik kan anders niet zoo veel meer doen. Toen
moest ik nog een briefje naar den Dokter brengen.
*) Bamus — naar Sint Bavo = in November. Van beteekenis in het
boerenjaar wegens het betalen der pacht en vaak ook wegens het eindigen van den huurtijd van knechts en meiden.
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Daar kreeg ik wat to eten en de meid en de knechthebben me wat aan den praat gehouden. Jan, de
knecht, wou me nog wegbrengen, maar ik had een
lantaarntje bij me en — toen was 't zoo'n weer
nog niet."
„En heb je geen mensch thuis, die je kan komen
afhalen ?"
„Neen, mesjeu, ik woon heelemaal alleen, behalve
den hond en de kat, maar die kunnen me niet afhalen," schertste de oude, ondanks het weer.
„Er is er wel een, als die wist, dat ik nog onderweg ben, kwam hij mij zeker tegemoet, dat is Piet
Pluis."
„Piet Pluis! die ondeugende jongen! Die bengel!
Wat zul je daar een last van hebben!"
„De Pluizen zijn mijn buren moet u weten, eigenlijk wonen we in hetzelfde huis. Vroeger Behold Piet
mij ook wel eens uit, of riep hij mij ook wel eens
na, net als de andere jongens, maar dat is al lang
geleden. Tegenwoordig doet hij alles voor me en
de jongens moeten eens op mijn ramen komen slaan,
of mijn dieren plagen! — Hij is net zoo gek met
den hond en de kat als ik. Hij heeft een goed hart,
mesjeu."
Kijk nu, wat een diamanten eigenschappen in een
jongen, die wel een ruwe straatkei leek.
„Maar nu zult u straks eens zien, wat die dieren
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blij zijn, als ik thuis kom. — Ze zitten ook zoo'n
heelen dag alleen. — Van een dier heeft men soms
nog meer vriendschap dan van een mensch!"
Ik dacht in stilte en met medelijden aan hetgeen
het arme, oude vrouwtje in hare kwaliteit van
tooverheks van kwaadwillige jongens en domme
menschen wellicht reeds geleden had.
We waren aan het begin der haven en ook aan
het begin der dorpswijk „Den Dijk." We kwamen
geheel onbeschut voor de nitgestrekte poldervlakte.
Een felle, snijdende windvlaag dwong ons even stil
te staan. 't Bedaarde echter weer wat.
Opeens schoot onder van de luwe zijde van den
dijk een jongen naar boven en op ons af. Hij aarzelde even, dan erkende hij ons en sprong naderbij.
„Zoo, bende gij het mesjeu ? Brengde gij vrouwke
Plok thuis ?" klonk zijn schelle stem verbaasd.
Dan greep hij den anderen arm van het oudje.
„Hier ben ik, buurvrouwke, om je te halen. —
Ik ben veel te laat. — Vader zei: „Ga eens kijken,
Piet, 'k geloof, dat buurvrouwke nog niet thuis is."
„O, jongen, dat is braaf van je. Zie je wel, mesjeu,
dat Piet veel voor me over heeft ?"
„Dat is flink van je, Piet, dat je een oud mensch
wilt helpen," prees ik.
„Ja, mesjeu!" zei Piet, die nog niet veel verstand
had van complimentjes af weren.
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„Nu helpt Piet mij wel, mesjeu, en we zijn al aan
den Dijk, daar aan 't hoekje zijn we thuis. Aan den
kant van den Dijk woont Pluis en aan den waterkant woon ik. Nu kunt u gerust teruggaan, mesjeu.
Ik bedank u vriend€lijk."
Nu teruggaan ? — Dat ware zoo iets geweest als
sterven in het gezicht van het beloofde land.
„Neen, vrouwke Plok, nu moet ik je heelemaal
thuis brengen, niet waar, Piet ?"
„Ja, mesjeu, maar anders ik kan het nu ook wel."
In mijn hart was ik veel te nieuwsgierig naar het
tooverheksen-huisje, om nu terug te keeren.
„En -- den hond en de kat moet ik toch ook even
zien."
„Ja!" zei Piet, „die zult ge eens te keer zien gaan
van pleizier !"
„Ja, ja !" lachte 't vrouwtje, „dat is waar, die moet
u eens zien."
We waren er.
Vrouwke Plok schommelde in haar zak den sleutel
op, scharrelde en zocht wat naar het sleutelgat, dat
vol sneeuw gewaaid was.
„Geef maar eens hier", zei Piet, die ook al bezig
was de sneeuw weg te peuteren.
„Hoor ze eens blij zijn, mesjeu!"
Binnen jeuzelde en jankte de hond en krabde de
kat aan de deur, die niet vlug genoeg openging.
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„Beste beesten!" zei 't vrouwtje.
Spoedig had Piet de deur open. 't Was helsdonker
daarbinnen en er schoot iets langs en tegen mijn
beenen, zoodat ik bijna omver raakte.
„Wel, Bello! — Zoo, Poes! ben jullie zoo blij, dat
de vrouw terugkomt! — Heb je goed opgepast ? —
Niets omgeloopen of stukgetrokken ? — Geen ruzie
gemaakt ?...."
Zoo praatte de vrouw, of ze het tegen haar kinderen had.
Piet kreeg ook zijn deel van de liefkoozingen. Ik
hoorde zijn bekenden lath tusschen de tanden: „Ha,
Bello! — Ha, Poes! — ben jullie daar!"
Ik schrapte een lucifer aan.
„Juist, juist, mesjeu, hier is de lamp."
't Was een ouderwetschje, met een klein, plat pitje,
maar ik kende dat soort wel en welke meester kon
vroeger geen lampen aansteken ?
Er was licht, al was het maar flauw. Tegen de
duisternis buiten, was het helder.
De hond jankte en sprong en draaide om
het vrouwtje heen. De kat deed maar niets
dan snorren en spinnen en kopjes geven. De
dieren wedijverden in vriendschapsbetuigingen en
het goede vrouwtje kon maar niet van hen ontslagen raken.
Piet praatte ook nog maar steeds tegen de dieren.
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Ik kon onderwijl vrouwke Plok, de tooverheks en
haar huisje eens opnemen.
Het menschje had een typisch gezicht: taanldeurig — of lag dat grootendeels aan het rosse licht ?
— en sterk gerimpeld. De oogen waren nu helder
en vriendelijk, bij het spel met haar lievelingen.
Maar ik nam dadelijk aan, dat die donkere, schitterende bolletjes in dringende momenten vuur konden
schieten. De scherpe, neer- en opwaarts gebogen
neus en kin streefden naar een ontmoeting. De enkele lange, spitse tand in de onderkaak stond eenzaam als een kluizenaar. De weinige► flossen grijs
haar, die met het afdoen van den hoofddoek onder
de routs uitgesukkeld waren, versierden nu juist
het gezicht niet. De gestalte was sterk gebogen, de
rug bobbelig rond. De handen waren vol zwarte rimpels en kloven. Daar was mee gewerkt!
Het geheel bekeken.... dan kon ik me voorstellen,
dat ze een tooverheks heette. Ik griezelde echter
volstrekt niet van haar. We waren onderweg al tot
een zekere vertrouwelijkheid gekomen en dan: een
vrouwtje, dat zooveel van een hond en een kat houdt
en dat wederkeerig door de dieren zoo met liefkoozingen overladen w6rdt, kan niet boosaardig of gevaarlijk zijn.
Piet Pluis praatte nog even vertrouwelijk met
vrouwke Plok.
,
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„Kan ik nog iets voor je doen, buurvrouwke ?"
't Vrouwtje wrong met moeite een pakje onder
haar jakje uit. Daar had ze wat kluifjes en korstjes in.
„O, buurvrouwke, laat mij die geven !"
Die voorkomende, zorgzame jongen, was dat dezelfde, als die brutale straatbengel ?
Om iemand te beoordeelen moet men hem toch
in verschillende omstandigheden gezien hebben.
Piet zat op zijn hurken naar de smullende dieren
te kijken. Vrouwke Plok genoot er ook van.
Ik keek ook het kamertje nog eens rond.
Het vertrekje was klein en zag er maar armoedig
uit. Voor een bedstede hingen blauwbonte, gebloemde
sitsen gordijnen, zeker uit een beter huishouden afkomstig.
De tafel, leek me zoo toe, zou een forschen vuistslag niet overleefd hebben. Twee biezenstoelen, waaraan een paar sporten ontbraken, konden zware menschen stellig niet meer torsen. Nieuwe matten ware
ook geen overdaad geweest.
Een oud klokje wist niet meer hoe laat het was
en hing zoo scheef, of het graag van den muur of
wilde.
Op een kreupel, naar den wand eenigszins doorgezakt, zeer ouderwetsch kamenetje hielden een crucifix en een paar heiligenbeeldjes het toch nog uit.
Dan hingen er nog een paar schilderijtjes, rookerig
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bruin, met groote vochtvlekken, waarop naar mijn
gissing een paar glansrijke daden uit de wereldgeschiedenis stonden, of gestaan hadden, want ik zag
vaag de gedrongen gestalte van Napoleon, met steek
en hoogen kraagj as en lichte broek.
Dat was de heele inventaris.
0, neen, voor de kleine schouw king nog een
portretje in zwart papieren — kwasi zwart houten
—
Alles bij elkander was met een rijksdaalder goed
betaald geweest.
Bovenstaande overdenkingen vlogen mij door 't
hoof d, terwijl 't vrouwtje en Piet zich met de dieren
verlustigden en vertrouwelijk praatten.
Opeens schenen beiden to bedenken, dat ik er ook
nog was.
„Wat bedank ik u nog, mesjeu! 1k was alleen
nooit thuis gekomen!"
Piet lachte mij ook al dankbaar toe voor den dienst
aan zijn buurvrouwke bewezen.
„Maar Piet kwam u ook al tegemoet."
„Zeker, zeker! dat doet hij heel dikwijls."
Heel wijs zei Piet: „Nu moet ik naar huis, buurvrouwke, als 't morgen nog zoo glad is en zoo hard
waait, moet ge er maar niet uitgaan. Als er een boodschap to doen is, zal ik wel gaan. Slaap wel, buurvrouwke."
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Toen maakte hij voor mij een sierlijke bulging:
„Wel te rusten, mesjeu!"
Vrouwke Plok bedankte Piet en gaf de groeten
mee voor Vader en de Zusjes.
Ik maakte ook aanstalten om te vertrekken. Maar
ik wilde haar toch nog jets zeggen. Ik had in den
broekzak een gulden uit mijn portemonnaie weten
te halen. Dien wilde ik haar graag geven. Zij had
mij echter niets gevraagd. Ik moest toch een klein
,

aanloopje hebben.
„Legt ge hier geen vuur aan ?"
„Welneen, mesjeu, ik ga dadelijk naar bed."
„Moet ge eerst nog niet wat eten ?"
„Neen, ik heb bij den Dokter wat gekregen."
Toen keek het vrouwtje mij met een half-lachenden
bilk van verstandhouding aan. 't Was of haar gestalte
rechter werd, zoo hoog hief zij 't hoofd op:
„U weet anders goed, wat een arm mensch wel
eens te kort komt, vooral in den winter."
„Een oud mensch, als u, wil men toch altijd gaarne
ondersteunen, is 't niet ?"
,,Zeker, zeker ! Ik mag niet klagen. Er zijn verscheidene goede menschen in de gemeente, maar bij
wintertijd gebeurt het, dat ik niet de deur uit kan
en 't is niet kwalijk te nemen, dat men mij dan
wel eens een paar' dagen vergeet. En dan moet ik
erkennen, de laatste jaren word ik in slechte tijden

71
nooit vergeten door mijn buren, de Pluizen. Piet
is zoo bezorgd voor me, of ik zijn moeder was.
Nooit is hem iets te veel. Als hij weet, dat ik
nets in huis heb, zou hij mij zijn eigen boterham
brengen."
Weer die brave Piet Pluis.
„Ge zit hier zoo alleen, vrouwtje, hebt ge geen familieleden, die u zouden kunnen opnemen of ondersteunen ?"
— Toen ik veel jaren later een formulier van
armenverzorging in handen kreeg, zag ik met verwondering, dat bij onderzoek naar den toestand van
behoeftige menschen al spoedig dezelfde vraag gesteld wordt. —
„Och, neen, mesjeu, familie ? Neen, arme menschen hebben in den regel niet zooveel kennis aan
hun familie.
Mijn man is al wel twintig jaar dood. lk heb een
zoon, die werkt in Holland. Die is polderjongen,
weet u. Maar die is getrouwd en heeft zelf een groot
gezin te verzorgen: een vrouw en acht kinders. Toch
moet ik zeggen: dikwijls stuurt hij mij wat en als
ik, in nood, eens iets aan hem heb laten vragen, heeft
hij het mij nooit geweigerd."
Zulke gunstige gedachten over de beter bedeelde
medemenschen en familieleden ontmoet men niet
alle dagen bij de behoeftigen.
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Ik begon al meer en meer sympathie voor het
oude vrouwtje te krijgen.
„Waar woont uw zoon ?"
„In Amsterdam, mesjeu, maar zijn juist adres weet
ik niet meer uit het hoofd. Ik heb al een heelers tijd
niets meer van hem gehoord.
't Is zoo'n beste jongen....
Ik zou hem wel graag...."
't Moedertje stond op en strompelde naar de schouw,
rekte zich, strekte den stijven, hoekigen arm naar
het portretje uit, maar ze kon er niet bij.
Ik zag haar naar iets rondkijken om op te gaan
staan. Ik begreep haar, kwam haar te hulp en lichtte
het portretje van het spijkertje.
„Dat is mijn zoon, mesjeu!" zei 't moedertje trots.
„'t Is een flinke, beste jongen. Hij is langen tijd
niet hier geweest — de kosten zijn ook te groot!
Vroeger bekeek ik zoo graag zijn portret, maar....
ik kan het.... tegenwoordig haast niet meer zien....
ik kan zijn gezicht niet meer herkennen...."
Zoo mij merde het vrouwtje hardop, nokte, een
droeve trek kwam over haar gezicht ; de rimpels en
vooral de kin trilde — toen rolden er een paar tranen
over het oude, verweerde gelaat.
Mijn vrouwtje zakte met een zucht, die veel herinnering uitdrukte, op haar stoel.
Dit greep mij zoo aan, dat ik haar dorre, ruwe
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hand greep en zelf met moeite uitbracht: „Zoo moet ge
niet doen, vrouwke Plok, uw zoon is immers een brave
kerel. Hij zal u spoedig weer eens komen opzoeken."
In mijn binnenste beraamde ik al plannen, terwijl
ik het bijna geheel vervlogen portret nog eens bekeek.
Zooveel sprak er nog van: 't moest een forsche, goedige kerel zijn. De omtrek van 't hoofd en de uitdrukking der oogen hadden daarvoor voldoende weerstand geboden aan licht en vocht en tijd.
„Zijn laatsten brief...." en 't vrouwtje was al in
't kamenetje aan 't snuffelen.
„Ja, zoek dien morgen maar eens op uw gemak,
't is nu zoo laat en zoo koud."
„Maar, mesjeu, zoudt u mij een pleizier willen
doen 9
ja, dat wilt u, dat heb ik allang gemerkt."
„Zeker wil ik dat. Wat kan ik voor u doen ?"
„Zijn laatsten brief eens lezen en hem eens terugschrijven. Ik weet nog wel, wat hij geschreven heeft,
maar u moet hem ook lezen.
Keeke Pluis kan wel goed lezen, zij leest mij de
brieven voor, maar schrijven, dat gaat zoo goed niet,
want haar brieven komen niet terecht. Ik wou, dat
Piet maar beter lezen en schrijven kon.... Mag ik
Piet morgen eens met den brief bij u sturen ?"
„Zeker, zeker ! heel goed!"
Ik wilde den merkwaardigen Piet Pluis ook nog
wel eens spreken.
Piet ?Luis

6
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't Was mij een genot voor den Zondag van 't oude
vrouwtje te zorgen.
We drukten elkander hartelijk de hand, als oude,
intieme kennissen.
1k bemoedigde haar nog:
„Alles komt in orde, hoor! Stuur morgen Piet met
den brief en nu: slaap wel!"
Gelukkig, mijn vrouwtje lachte weer! 'k Zag nog
even haar opgevroolijkt gezicht met de blinkend
zwarte oogen. Toen was ik buiten en trok de deur
— 'k geloof veel te hard — doch goed dicht.
't Weer was nog even bar, maar wat deerde mij
dat! Mijn hart was warm en klopte en jubelde van
voldoening.
1k kon de wachtende kennissen aanstonds dit alles
niet uitleggen, dat begreep ik wel. Zij zouden mij
sentimenteel vinden. — zij zouden mij uitlachen en
— vrouwke Plok bleef voor hen de tooverheks.
Hadden zij er toch ook eens iets van gezien en
ondervonden.
Hadden zij het vrouwke met den hond en de kat
zien en hooren praten.... Hadden zij de vertrouwelijkheid van het buurvrouwke met Piet Pluis kunnen
opmerken....
Hadden zij iets kunnen genieten van de groote
liefde van het moederke voor haar zoon.... Maar
vooral hadden zij iets kunnen waardeeren van die
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enkele afbiggelende tranen.... 'k Weet zeker, over
alle bijgeloof, over allen afkeer waren zij heengestapt
en alle dwaze vrees hadden zij afgelegd, zij hadden
het oude vrouwtje bewonderd, zij hadden haar getroost en geholpen.
Wat ik onderweg nog al dacht, weet ik niet meer.
Eer ik het wilt, was ik thuis gewaaid — ik had den
storm in den rug.
Vragende gezichten ontvingen mij. Eerst een stilte
— dan korte vragen: „Wel ?" — „Nou ?" — „En ?"
— of mij heel wat overkomen moest zijn.
Ik vertelde mijn wedervaren, maar kon het lang
niet zoo schilderen als ik het gevoeld had.
Ten slotte stemden de vrienden in, dat Vrouwke
Plok wel een gewoon menschje kon zijn.
Ik beweerde heftig:
„Neen, zij is zelfs meer dan een gewoon menschje!
In haar hart woont veel liefde en veel gevoel !"
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ondagmorgen, in 't hartje van den winter! De
storm was bedaard. 't Was ook te bar: strenge
heeren regeeren niet lang! 't Was fel koud, 't vroor
den heelen dag door verscheidene graden. De stilte
en de zon maakten de koude dragelijk en 't was een
genot — goed gekleed — over de krakende en piepende sneeuw- en ijzelmassa te loopen. Op druk began plaatsen en op de breede streepen, waar de wielen der wagens en rijtuigen de laag vast in elkaar
gedrukt hadden, was het zoo glad als een Spiegel
en menigeen, die druk pratend zijn voeten vergat,
maakte een schuiver of glipper, die hier en daar wel
eens op een roller uitliep.
De kerken gingen uit. 't Was bijzonder druk op
straat. Eigenaardig, dat stile gewandel over zoo'n dik
sneeuwtapijt: ge hoort de voetstappen niet, de stemmen schijnen veel verder en luider te klinken.
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Families- en buurtsgewijs trekken de kerkgangers
af, vooral de vrouwen en grootere dochters en kinderen. Ze hebben het bijzonder druk. Nu en dan
worden de dampende mond en neus wat buiten den
kraag van jas of mantel, of boven den drie-viermaal
om den hals gedraaiden das uitgestoken.
De mannen en volwassen zoons moeten nog even
luisteren naar de publikatien, die de veldwachter van
zijn verhevenheid voor het raadhuis zal aflezen. Jan
Luit, in groot tenue, leest met flinke, forsche stem
en in den gewenschten dreun tot: Zegt het voort!
Voor ieder nieuw stuk slaat hij twee-driemaal met
de bel op en neer, tot eindelijk de laatste- zegt het
voort ! gevallen is.
De drom stroomt pratend, lachend en brommelend
uit elkaar.
De een gaat naar deze, de ander naar die herberg
om zijn klanten of kennissen te spreken, of wat
zaken te doen. Iedere herberg is een kleine beurs.
Nu zijn de dorpsherbergen in de fleur: vol yolk, rook,
bier-, brandewijn en jeneverlucht en gebrom!
Enkele kerkgangers spannen al gauw den klepper
in en halen het vrouwvolk op, dat in de gelagkamer
der uitspanning, of bij een kennis in het dorp, onderwij1 aan de koffie zit.
De wielen rollen zoo zacht, of er guttapercha
banden omzaten, 't is nog druk op straat. Nu
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Been mensch graag zijn dorpsgenooten omverrijden,
maar de kiepper moet toch stevig draven, wat zou
men anders wel denken en waarvoor is hij anders
scherp gezet !
Gedurig geschreeuw van: „He! hedaar! opzij !"
Sommigen zijn niet veel to vroeg van de baan en
de stukken harde sneeuw, door de schroeven in de
hoefijzers der paarden, opgeworpen, vliegen hun om
de ooren.
Dat geeft scheeve gezichten van de lui, die schuifelend en glijdend op zij gaan en gelach in het rijtuig.
Daar kwam mijn reeds eenige minuten verwachte
man aan: Piet Pluis!
Hij was al binnen en ik hoorde beneden:
„Wat moet jij bij den mesjeu ?"
— „Doet er niet toe! Ik moet den mesjeu spreken !
Vraag het hem zelf maar ! Hij weet, dat ik komen
zal!" —
Ik stak even mijn hoofd in het trapportaal:
„Ja, Juffrouw, laat u Piet maar boven komen, hij
moet mij wezenlijk spreken."
Met een oogopslag zie ik, dat Piet wel aardig in
de plunje zit. Hij schijnt mij ook grooter en flinker
toe en hij heeft een pet op. Nu heeft hij ze in de
linkerhand. Met de rechter slaat hij nog aan, of grijpt
naar een bosje haar boven het rechteroor, als in tijden,
then het haar, behalve haar, ook hoofddeksel was.
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Heel vrijmoedig, zonder wrokkende herinnering, begroette hij mij: de ontmoeting bij vrouwke Plok had
ons verzoend.
„Dag, mesjeu, ik kom voor buurvrouwke Plok met
een brief, u hadt gezegd, ik moest maar eens komen."
Glimlachend frutselde Piet een smoezelig envelopje
uit den binnenzak van zijn buis en lei het op tafel.
„Ga eens zitten Piet! Jongen, wat had ik je een
heelen tijd niet gezien! Je bent warempel een heel
stuk gegroeid! Gisterenavond merkte ik dat zoo niet."
— „Ja, mesjeu, dat zeggen ze allemaal! en ik ben
al op 't scheepmaken ook." —
„Zoo! en wat doe je nu al ? Je kunt toch nog geen
schip in elkaar zetten ?"
— „Neen, ik stook het vuur en houd de planken
mee vast, die gebogen moeten worden; ik zoek
hout en spaanders van de werf en dan moet ik veel
boodschappen doen voor Baas Ruit. 1k verdien
tien stuivers in de week." —
„Dat is al mooi!"
— „Maar nu gaan ze ook ijzeren schttiten bouwen; er staat er al een op — en dan moet ik den
blaasbalg aan 't vuur voor de bouten trekken. Dat
is een vervelend ding. Als mij dat de keel uithangt,
ga ik wel eens op marode*) !" —
*) Ga ik er van door! eig. op zijn droop gaan.
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„Ja, maar dat gaat niet Piet! Er moet toch iemand
den blaasbalg trekken. Je kunt niet in eens scheepstimmerman zijn; weet je wel, dat Michiel de Ruyter
als jongen het rad in de touwslagerij draaide en
later...."
— Ja, ja!" lachte Piet, „'k zou ook wel naar
zee willen!"
„Nu zullen we den brief eens bekijken," en ik
ontcijferde met eenige moeite het tamelijk hanepooterige schrift. De inkt was zeer bleek, de letters
waren van zeer vreemdsoortige constructie en grilligen stand, de spelling was Kier en daar „zooals ge
spreekt" en op de meeste plaatsen raadselachtig.
„IJ zoudt voor vrouwke Plok terugschrijven, zei
ze! — Vroeger heeft mijn zuster Kee ook wel eens
geschreven, maar U zult het wel beter kunnen!"
— „Kom Piet, lees jij mij den brief eens voor!"
„Nee, mesjeu, dat kan ik niet !"
— „Toe, probeer maar eens!" —
„Ik heb nog wel wat lezen en schrijven geleerd
van ons Kee."
Piet was zeker bang, dat ik zijn capaciteiten nog
op dezelfde hoogte of laagte had staan van zooveel
maanden geleden. Hij zou eens toonen, wat hij kon,
nam den brief en keek hem eens over. 't Viel zeker
niet mee, want zijn gezicht betrok wel wat.
„Nou, die schrijft ook niet mooi!"
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Piet draaide wat met zijn hoofd en den brief, alsof
het donker in de kamer was — de zon scheen anders
fel! Hij knipte een paar maal met de oogen, streek
eens aan zijn haar, kuchte en begon:
(We zullen de spel- en de grofste stijlfouten maar
weglaten.)

Amsterdam,

21

October r8.. .

Geliefde Moeder,
1k neem de pen op om u eenige letteren to
schrijven. Wij Zijn nog frisch en gmnd, behalve de kleine Jan, die heeft de kinkhoest.
Dat regeert bier in Amsterdam veel order de
kinders. . . .
„Kijk!" zei Piet, „hier staat Amsterdam nu zonder
hoof dletter, dat is toch fout!"
— „Is dat de eerste, die je vindt, Piet ?" —
„'k Geloof, dat er nog wel meer in zijn, maar dit
is toch nog al erg!"
— „Allo, als we er maar wijs uit worden, ga je
gang!"

Met de ver... . ver.... Met de verkens....
taam....
„Kijk eens, mesjeu, is dat over de varkens ?"
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Er stond verketaamheden.
— „Neen, daar wordt bedoeld werkzaamheden."
„O, jar
Met de werkaambeden Tiet het er niet Too
florissant uit. We Tulkn bier binnen veertien
dagen wel gedaan krijgen en ik heb nog niets
antlers op Licht. Piet de Graag en Jan Smelts
en nog een stuk of wat Tijn naar Hamburg
vertrokken, daar moeten volgens gissing de
werktaamheden....
„Nou, die is ook goed, die schrijft een hoofdletter midden in een woord!"
Er stond verktaamHeden.
„Ge schijnt bijzonder jacht op de hoofdletters to
maken, hoe komt dat zoo ?"
— „Ja, dat zal ik U eens zeggen: Ons Kee heeft
van de nonnen een boekske gekregen en daar stond
het vooraan in. Daar kon je uit leeren, wanner je
hoofdletter moet schrijven. Vader vond het ook een
aardig boekske. Als u het ook eens hebben wilt,
of hebt U het al ? maar er staat nog veel meer
„Neen, Piet, ik heb het al!" en tegelijk wees ik
op het boekenrek.
„Den brief, den brief ! Verder."
.... Hamburg....
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— „Daar is vader ook wel eens geweest met een
schip, dat is in Amerika....
„Neen, in Duitschland."
— „O ja, in Duitschland! Nu verwarde ik het met
New-York. Daar is vader ook al geweest! Ja, in
Duitschland."

....Hamburg.... de werkTaamheden nog
wel een paar maanden aanhouden. lk weet nog
niet, wat ik doen dal, maar dan komt de vrouw
met de hinders naar Langerdeel. 'k Zal nog
wel schrijven. Zaterdag gaat Jan Puls van
Bovenkerk naar huis, ik Tal hem een koek en
een rijksdaalder meegeven. Veel kan 't niet
lijden, Moeder....
„Een koek en een rijksdaalder, me dunkt, dat kan
nog al. lk verdien maar tien stuivers in de week!"
— „Maar, daar hoef je niet van to leven, Piet."
„Neen, Vader verdient heel wat meer!"

....een koek en een rijksdaalder. Veel kan
't niet lijden, Moeder, anders kwam ik ook eens
naar je kijken. Maar als ik naar Hamburg ga,
breng ik 't huishouden elf naar Langerdeel.
Als 't tijn moest, Touden we dan dat huisje
van Baas Ruit, aan den Dijk weer kunnen
huren?....
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„Ja, dat zou op 't oogenblik kunnen, want die
arbeider is er een paar weken geleden uitgetrokken.
Maar nu zal Toon Plok toch niet meer naar Langerdeel komen, want.... dat is waar ook, 't vrouwke
zei, dat ze na dezen brief, dat is haast — neen nog
meer dan twee maanden geleden, niets meer gehoord had. Ze begreep er niets van -- zelfs geen
tijding met andere Langerdeelers, die naar huis gekomen waren."
Vol medelijden met het oude vrouwtje, zag ik haar
in gedachten weer voor mij, toen ik het portretje van
den schoorsteen gehaald had.
„Lees maar eens verder, Piet."

De huur, dat is bier ook erg, 36 stuivers
verwonen in een slechte mooning en natuurlijk
geen handbreed grond er aan; dat kennen
bier in de stad niet. lk Teg, de huur breekt een
mensch den nek.
Maar niet getreurd, Moeder, ik heb een paar
flinke handen aan 't lijj en Toolang er werk in
't land is, zullen we allemaal nog wel een boterham hebben.
„Ja, 't is een groote, sterke vent, die Toon Plok."
— „Zoo!"

Houd maar moed, Moeder! Wij hopen, dat

85
gij devn brief in geTondbeid Cult ontvangen. De
groetenis van Kaat en al de kinders.
Uw liefbebbende boon,
Toon Plok.

„Nu zei buurvrouwke, dat u voor haar wel eens
zoudt schrijven. Ons Kee heeft een heelen tijd geleden al eens geschreven, maar daar is geen antwoord
op gekomen. Misschien is de brief wel niet terecht
gekomen."
— „Ik zal dezen brief ook nog eens overlezen
en dan een antwoord terugschrijven. Vertel vrouwke
Plok dat maar, Piet, en zeg, dat ik haar om een
uur of drie den brief aan haar zoon zal komen
voorlezen."
„Moet ik u dan eerst niet een velleke postpapier
en een envelopke komen brengen ?"
— „Neen, die heb ik nog wel !"
Piet vertrok.
Ik bestudeerde den brief nog eens, als een professor
een oud handschrift, en na het eten zette ik mijn
epistel aan Toon Plok, namens zijn Moeder, in
elkaar.
Even vOOr drieen stapte ik de deur uit met de
documenten in den zak. Onderweg groette ik een
paar kennissen en ik dacht: „Nu moest gij eens weten,
waar ik heen ga en wat ik ga doers."
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Ik had een soort gevoel over me, of ik naar een
feest ging.
Een paar buurvrouwen, aan den Dijk, vonden het
zeker vreemd, dat ik het gangetje naar de woning
van vrouw Plok insloeg. Ze groetten: „Dag, mesjeu!"
en oogden mij tot aan de deur na.
In 't voorbijgaan zag ik door 't raam den ouden
Pluis. Hij knikte mij goeden dag.
Zonder schellen — dat kon natuurlijk niet — ook
zonder kloppen of aandienen, stapte ik binnen.
„Wel, mesjeu, bende daar nou al! Is de brief al
klaar! Hoe is 't mogelijk !"
De verbazing van het vrouwtje is te begrijpen,
als ge weet, dat Keetje Pluis — „Ons Kee!" zei
Piet — over een briefje ongeveer een halven dag
werkte.
Vrouwke Plok zag er inderdaad verzondagscht
uit: de helderwitte muts en het paarsbonte, in plooien
opgespelde omslagdoekje gaven haar een knap uiterlijk.
In 't vertrekje was alles ook wat opgeredderd.
Het klokje hing recht en 't was net of 't kamenetje
ook zijn best deed om beide schouders even hoog
te trekken. Op den vloer waren krullende zandfiguren
gestrooid.
't Vrouwtje zag, hoe ik alles eens opnam:
„Ja, mesjeu, Keeke en Antje Pluis hebben mij
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van morgen eens helpers ophemelen en opkuischen!"
En tot den hond en de kat, die mij, als een
paar douanen aan de grenzen, besnuffelden en
bekeken:
„Allee, Bello en Poes, ga maar gauw in de mand,
dat is de mesjeu, hoor!"
De deur ging open: Piet Pluis en Zus Kee kwamen
binnen. Die hacIden mij zeker zien voorbijgaan en
kwamen als toehoorders voor den brief. Dat zal wel
afgesproken werk geweest zijn, want buurvrouw
Plok vond het bezoek heel niet vreemd of onverwachts; ze zei:
„De brief aan Toon is al klaar, Keeke."
Uit een en ander besloot ik, dat de kinderen als
toehoorders bij den brief genoodigd waren. Ili zat
op den eenen stoel aan den eenen kant der tafel
en vrouw Plok op den anderen aan den anderen
kant. Alle zitplaatsen waren ingenomen. De buurkinderen stonden ieder aan een kant van 't vrouwtje,
als een paar dienende lakeien. Niemand zei een oogenblik iets, alles wachtte.
„Nu zal ik den brief maar eens voorlezen, vrouw
Plok ?"
„Asjeblief, mesjeu." — „Asjeblief mesjeu," stemden de kinderen mee in, of ze in het comite behoorden.
lk haalde den brief voor den dag en las:
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Langerdeel,

Januari 18...

Geliefde Zoon en Dochter en Kinderen,
Hoe gaat het u allen loch? 1 k maak mij
ongerust, omdat ik maandenlang al niets geboord
heb. Uw laatsten brief, van October, heb ik omtrent
een maand geleden door Keeke Pluis al laten beantwoorden, maar hoe komt het loch, dat ge niet
eens terugschrijft, Toon?
Kleine Jan had den kinkhoest, ge waart bang
buiten werk to raken, ge schreeft van naar Hamburg trekken; en nu is 't een strenge winter.
Ge begrijpt, dat ik mij beTorgd maak en dikwijis aan u denk, vooral als ik alleen ben. lk ben
uw Moeder, Toon, en ge weet loch, wat Ouders
voor hun Kinderen Tijn!

Hoewel niemand iets zei, hield ik even op en keek
mijn toehoorders eens aan. Alle drie slaakten een
zucht, dien ze onder het lezen ingehouden hadden.
Vrouw Plok wischte met haar voorschoot een traanweg
en toen Keeke dat zag, werden haar oogen ook waterig.
„'t Is mooi en zoo is het!" snikte de Moeder.
Ik wist niet, wat ik zeggen zou en daarom las ik
maar verder.
lk maak het nogal goed. lk ben wel oud,
maar nog getond. Er Tijn in de gemeente
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goede menschen genoeg, die mij willen helpen.
Maak u nooit beTorgd over mij. 1k lijd volstrekt
geen gebrek.
Nu moet ge spoedig, Too gauw als 't kan, terugschrijven, Toon.

De deur ging open en Vader Pluis trad binnen.
Hij groette, met den rechter wijsvinger boven het
rechteroor: „Goeien dag! Dag mesjeu!"
Hij posteerde zich achter vrouw Plok en zijn
kinderen. 't Leek wel, of dat groepje gefotografeerd
moest worden.
„Mesjeu leest ons den brief aan Toon voor," zei
vrouw Plok.
Pluis knikte met het hoofd, dat hij er ales van
wist, doch zei geen woord meer; zeker om niet to
storen. 1k las verder:
Mocht ge soms in nood titten, schrijf het dan,
verTwijg mij maar nets, mogelijk tou ik je nog
kunnen helpen. 1k hoop het beste. We Tullen maar
denken, dat mijn laatste brief niet terechtgekomen
is en ik wacbt spoedig antwoord.
V eel groeten aan u beiden en kus de Kinderen
voor mij.
Uw liefhebbende Moeder.

Onder den brief had ik nog iets geschreven, dat
Piet Pluis

7
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ik maar niet voorlas en dat ieder, die voelhorens heeft,
wel gissen kan.
„Wel, wel! wat een mooie brief !" zei Moeder Plok
aan het adres van Keeke Pluis, die toch ook brieven
schreef en het dus beoordeelen kon.
„Mooi! mooi!" zei Keeke aangedaan.
Piet keek mij met bewondering aan.
Hoewel de oude Pluis slechts het staartje van den
brief gehoord had, meende hij:
„Ja, de leerdij is een schoone zaak!"
Onderwijl had ik den brief volgens de bestaande
vouwen weer dichtgeslagen en in de envelop gedaan.
Dat sluiten van den brief herinnerde vrouw Plok
zeker aan de maatregelen, die zij in verband met
de gewichtige gebeurtenis genomen had. Ze stond
op, opende het kamenet, trok een laadje open, nog
een, schommelde wat in papieren en toen ze niet
vond, wat ze zocht:
„Piet, weet ge nog, waar ik het kopke weggelegd
heb ?"
- „O, buurvrouw, dat ligt boven op de kart, geloof ik."
— „Dat is niet noodig, vrouw Plok, ik heb er al
een postzegel opgeplakt," zei ik, eindelijk begrijpende,
wat zij zocht.
„Maar er is iets anders, ik wist het adres van uw
zoon niet."
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Ik had enkel opgeschreven:

Den Heer A. PLOK
Amsterdam.
Zeer zeker had Toon Plok niet zoo'n Boerhavesche
beroemd- en bekendheid, dat de brief zoo terecht
kon komen.
„In welke straat woont uw zoon ?"
— „Ja, Keeke, weet jij 't nog juist ? — Wat heb
je den vorigen keer ook geschreven ? — Toen hebben
we er ook nog mee zitten sukkelen."
— „Wacht eens, toen hadden we gehoord van
een anderen polderman, dat hij in de Jordaan woonde."
Nu ging mij over het vermoedelijke niet terecht
komen van den laatsten brief heel wat licht op.
„Jordaan alleen, dat is niet voldoende. De Jordaan
is zoo groot, dat Langerdeel er wel in rond kan rijden.
De straat of de gracht en het nummer moet er bij."
Vrouw Plok ging weer in de kast aan 't schommelen — maar vergeefs.
„Er moeten toch nog brieven van Toon zijn, maar
't is net of ik vandaag niets vinden kan."
„Keeke, de briefschrijfster, wist nog:
't Was in de zestig! 't schoot al wat op, maar
Amsterdam-in de zestig, of Jordaan-in de zestig, dat
kon toch niet.
7*
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Piet Pluis had eenige oogenblikken een peinzend
gezicht gezet, met den vinger aan den neus:
„Ik weet er ook nog iets van: Jan Puls heeft Kier
in huis verteld, dat het boven een kachelsmidje
was."
„Goed onthouden, Piet! dat herinner ik me
nu ook," zei Vader Pluis voldaan.
In de zestig — boven een kachelsmidje ! 't Schoot
alweer wat op.
„En in welke straat woonde dat kachelsmidje ?"
vroeg ik zoo met een effen gezicht.
Alle hoofden peinsden, dat zag ik duidelijk. Ondanks
het vermakelijke der positie lachte ik toch niet.
°peen's, in de wolken over de onverwachte vondst
in haar geheugen, schreeuwde Keeke, of er een ongeluk gebeurde:
„O, het was in een dwarsstraat!.... de dwars —
lier
lieren....
dwarse
„Wat lier .... lieren ?" zei scheepstimmerman Pluis,
die dacht, dat het op zijn terrein kwam.
Het meisje lierelierde nog wat door:
„'t Was toch iets met her. ... de dwarse.... lier...
verlier.... de alier dwarsstraat....
„'t Zal p/eTier, de dwarse plezierstraat moeten
zijn!" schaterde Piet.
Vrouw Plok lachte niet, dat hield mijn lachbui
ook tegen.
—
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„'t Was iets van een bloem, dat weet ik wel," zei
de vrouw.
De stand van zaken was dus: in de zestig —
boven een kachelsmidje — in een dwarsstraat, die
op her eindigde, of er mee begon en iets van een
bloem was.
„Was 't niet violier ?"
— „Weet je wat, vrouw Plok !" zei Pluis, ik zal
daar eens een eind aan maken. 1k loop even naar
baas Ruit, die kent Amsterdam op zijn duimpje, die
kan je alle straten wel op tafel teekenen."
Weg was hij.
1k won onderwijl inlichtingen in naar pen en inkt,
om dadelijk to kunnen bijschrijven, als Pluis aanstonds met het juiste adres zou komen aandragen.
Keeke ging even naar huis en kwam terug met
een klein fleschie inkt en een penhoudertje, waarvan
alle metaal onder inkt en roest verborgen en het hout
beknabbeld was.
Vrouw Plok en Keeke waren nog aan het heen en
weer gissen en veronderstellen, toen de deurklink
krachtig opgelicht werd en Pluis binnentrad.
„Hier heb ik eenige straten op een papiertje. Baas
Ruit schudde ze zoo maar uit zijn. mouw. Amsterdam
lijkt wel een bloementuin: Rozenstraat, Leliestraat,
Tulpstraat, Anjelierstraat....
— „Dat is ze! Dat is ze!"
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„Ik heb er anders nog meer, kijk maar eens op het
papiertje, mesjeu."
Nu begon ik eigenlijk genoeg van het gehaspel te
krijgen. Ik drukte met eenige moeite de vastgeroeste
pennepunten los en schreef op de enveloppe zooveel
bij, dat het adres luidde:

Den Heer A. PLOK
Amsterdam
Anjelierdwarsstraat in de testig
boven een smid.
Ik beschouwde hiermede de zaak als afgedaan en
maakte aanstalten om te vertrekken.
„Breng jij nu den brief maar dadelijk op de post,
Piet," en ik stapte onder allerlei dankbetuigingen
van vrouw Plok de deur uit. Pluis volgde mij op
den voet.
„Ge hebt Piet zoo bij u in de leer, Pluis. Hoe
gaat dat ? Kan hij op de wed zoo al wat van dienst
zijn ?"
— „Och de jongen is handig genoeg, mesjeu, en
als hij•nu altijd maar werk heeft, is hij nog wel in
thorn to houden. Maar op zoo'n wed gaat het er
wel eens wat ruw toe en sommige werklui mien
hem wel eens op, of plagen hem en dan ontziet
hij nets, dan is hij den duivel gelijk. De wilde

95
haren zijn er nog niet uit. Ik heb al wat last met
dien jongen gehad. Soms is hij op 't randje van
gevangenisstraf geweest. Nu heeft hij bier iets weggekaapt, dan daar iets stuk gemaakt. Nu komt
buurman die, dan buurvrouw die, klagen of opspelen!
Jan Luit is al wel honderdmaal met dreigementen
aan mijn deur geweest en de Burgemeester heeft
mij gezegd, dat ze hem op een goeien dag wel zullen
oppakken en in de kast, of in een gesticht of verbeterhuis opbergen."
Pluis had mij ongemerkt voor zijn deur staande
gehouden.
„Ja, mesjeu, 't is me soms een rare toestand in
een huishouden zonder vrouw. Tegenwoordig gaat
het wat beter, de meisjes worden wat grooter en
kurmen al aardig het huishouden doen, maar toen
ik, een jaar of vijf zes geleden, met vier kleine
kinderen bleef zitten, was het me een zaak, waar
ik geen gat in zag. Uit baloorigheid zette ik er
wel eens een borrel op, maar dat hielp ook al
niet veel."
Toen ik Pluis eens goed aankeek, meende ik nog
wel iets van dat borrelsopzetten to kunnen zien.
„Wilt u niet eens zien, wat Piet zooal gemaakt
heeft ? 't Is wel een beest van een jongen, maar er
zit toch wel wat in en ik kan me dan altijd niet
kwaad op hem maken."
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Ik was nu toch op een Dijksche expeditie — we
stapten binnen.
De woning was iets grooter dan bij vrouw Plok.
Spoedig had ik uitgemaakt, dat er ook een keldertje,
daarboven een opkamertje en ook nog een soort
stal aan de woning was.
Het huisraad was maar poovertjes. Uit verschillende dingen bleek, dat er kinderen in huis waren.
Een stuk speelgoed op den vloer, een plaatje aan
den wand, een doosje op de kast, een paar dasjes
en mutsjes op een stoel in den hoek, maar vooral de
kinderen in levenden lijve, lieten Been twijf el.
Voor den schoorsteen, aan een klein verweerd
spiegeltje, hingen Lange risten vogeleieren, d. w. z.
aangeregen schalen. Dat was al iets van Pieta werk.
Midden in het vertrek hing aan de zoldering, iets
boven grijphoogte, een scheepje in voile tuig.
Pluis volgde mijn blikken en zei:
„Dat heb ik als jongen, aan boord, nog gemaakt!
Ik heb een tijd op zee gevaren, weet u! — Ook
heb ik nog aan groote schepen meegewerkt! —
Maar tegenwoordig rakers de echte, ouderwetsche
timmerlui er uit, 't is ijzer, ijzer, alles ijzer wat de
klok slaat! — Baas Ruit moest ook al in 't ijzer
beginnen, ja, hij moet wel, de tijd brengt het mee.
Kijk, die scheepjes, daar achter op de kast, zijn
van Piet. Ze zijn nog niet heelemaal onder
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tuig, maar de romp is al aardig gefatsoeneerd."
Op dit oogenblik kwam Piet terug van zijn briefnaar-de-post-brengen.
„Neen, Vader, mijn mooiste scheepje heeft mijn-

Kijkje in de welling van Buis.

heer Van Roonen, dat was heelemaal afgewerkt."
„Ja, dat is waar ook, dat was een aardig stukje
werk."
— „En heeft mesjeu de teekeningen al gezien,
Vader ?"
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„Neen, haal die eens van 't opkamertje!"
In het oogenblik, dat er verliep eer Piet de teekeningen gehaald had, volgde de oude Pluis weer zijn
gedachtengang van zooeven, over den scheepsbouw:
„In de ijzerconstructie kan ik nooit meer thuis
raken; de jongen kan het in den aard leeren, als
hij wil. In het hout kan hij van mij genoeg leeren."
Daar waren de teekeningen: schepen en scheepjes,
booten en bootjes, rompen en tuigen, kielen en
rondhouten, voor- en achterstevens, ook verscheidene
detailteekeningen over houteonstructie en verbindingen, waaraan blijkbaar Vader Pluis meer de hand
gehad had.
Het woord van lof aan Piets adres, deed ook den
Vader, den leermeester, goed.
„En waar de jongen al geen liefhebberij in heeft,
kunt u niet begrijpen. Hij heeft een heelen veestapel
hier achter, in het schuurtje!"
— „O, daar heb ik al eens kennis mee gemaakt!"
Piet en ik wisselden een blik, die van beide kanten
volkomen begrepen werd. 't Begon al to schemeren,
ik moest weg.
We scheidden in de beste verstandhouding. Als
& de werf eens wilde bekijken, of een schip zien
afloopen, als Piet, of de andere kinderen eens iets
voor me konden doen....
Een pear van de Zondagskameraden, die ik in
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den loop van den avond ontmoette, begrepen niet,
waar ik dien namiddag gezeten had. Toen ik lets
van 't geval vertelde, zag ik aan de meeste gezichten, dat ze het eigenaardige, het verleidelijke
van zulk werk, van zulke ontmoetingen, niet gevoelden.

I11

HOOFDSTUK VI.

De nieuwe Burgemeester. — De laatste
kwiijongensstreek van Piet Pluis.

E

r was belangrijk nieuws te Langerdeel. Of des
burgervaders hart te klein, of de ondankbaarheld en weerbarstigheid der gemeentenaren te groot,
of wel, dat het verschil in salaris tusschen zekere
gemeente in Gelderland en Langerdeel te aanzienlijk
was, weet ik niet, maar op een Zaterdagavond trok
de „Provinciale Noord-Brabandsche Courant", nitgegeven bij J. J. Arkestein & Zoon, de bijzondere
belangstelling der herbergbezoekers.
„Heb je 't al gelezen ?" werd elken nieuw-binnenkomende gevraagd.
„Wat ?"
„Wel, de burgemeester gaat weg!"
„Is 't waarachtig ? Hoe is dat mogelijk ?"
„Ja, mogelijk ? — er.is immers al meer praat van
geweest. Nu is het zeker. Hier, lees maar."
Benoemd tot Burgemeester te Daar-en-daar Die-

101
en-die met ontheffing uit gelijke betrekking te Langerdeel.
De slag was gevallen.
Mocht de tijding in verschillende gemoederen verschillende gevoelens wekken, over een ding was men
het eens: er moest een nieuwe burgemeester komen.
Er werd maar dadelijk over gedelibereerd: wie
kan, wie moet de nieuwe burgemeester zijn ?
Een stuk of wat candidaten werden genoemd. De
steller prees aan en motiveerde, de hoorders plukten
veeren nit en braken af.
De een was te dom, een ander te slim; de een te
groote boer, een ander te kwasterig; van den een
deugde de politieke, van een ander de godsdienstige
kleur niet. Van een candidaat werd zelfs zeer onparlementair verklaard:
„Dan kun je het onze kat ook wel maken."
Gelukkig hoorden de Commissaris des Konings
en de Minister en de Koning zelf niet, wat hier in
de herberg „De Ploeg" door Baas Kooij vlakaf beweerd werd:
„Ik zeg, wij moeten wijs en voorzichtig zijn, want
in Den Bosch en in Den Haag zijn ze onverstandig
en dwaas genoeg om ons zoo'n vreemden snoeshaan,
die naar een baantje hengelt, te sturen."
Timmerman Bruin draaide zijn stoel wat om en
diende hem met het volgende antwoord:

102
„Hoor eens, jullie boeren, trekt je van de kom
van 't dorp al heel weinig aan. Als 't maar geen geld
kost, gaat het jullie goed. Ambachts- en handelslui
daar maal je niet om. Ik zeg: we mogen Kier gerust
een burgemeester hebben, die wat weer gezien heeft
dan Langerdeel en ons zoo'n beetje bij de beschaafde
wereld weet te houden."
Overtuigd van hun instemming zei hij na een
korte pauze tot den metselaar en den bakker: „En wat zeg jij Snels ? — en jij Van Raijen ?"
Zoo raakte 't heele dorp aan 't politiseeren. Ook
de raadsleden maakten zich warm en de veldwachter meende, dat er eens een gemeenteraadsvergadering
belegd moest worden, om tot een verstandig besluit
en doeltreffende maatregelen te komen.
Op eon Donderdagmorgen zagen de Langerdeelers, die een werkendagsgevoel over zich hadden,
de heeren van den Raad naar het dorp trekken.
De veldwachter had zijn Zondagsche pet op en
den hartsvanger aan. Baas Kooij zat eventjes over
negenen al in „De Ploeg" aan een glaasje Mare met
suiker.
„Wel, Baas Kooij, al zoo vroeg op pad ?"
„Ja, om tien uur hebben we buitengewone raadsvergadering. 't Is over, den nieuwen burgemeester,
dat begrijp je."
De vertrekkende burgemeester was natuurlijk niet
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aanwezig en zoo was de oudste wethouder, Frans
van Akker, voorzitter.
Wat schier nooit gebeurde, er was ook eenig publiek om to luisteren, achter de balie.
„Goeien morgen! Goeien morgen samen!" zeiden
Bruin, Van Raijen en nog een paar, voor wie de
gemoedelijkheid geen grenzen had.
„St-st !" zei mijnheer Rammen — onder het publiek
— die den Raad hoog wilde houden.
De veldwachter — binnen de balie — keek eenigszins verontwaardigd om, en st-st-st-te ook al.
De gemeenteraadsleden knikten genadig, of zij van
't publiek niemand kenden.
„Als we nu eens gingen zitten en eens begonnen ?"
zei Frans van Akker.
„'t Is al tien minuten over tienen !" kwam er uit
het publiek.
Na wat gestommel, stoelengeschuffel en klompengeklos op den planken vloer, was de Raad
gezeten.
„Daar slaat het buiten al kwart!" zei toeluisteraar Bruin.
Mijnheer Rammen st-st-st weer.
De voorzitter en de veldwachter keken Bruin
ernstig aan.
De hamer viel krachtig op de tafel.
De secretaris las op verzoek de notulen der vorige
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vergadering en de kennisgeving, dat de Burgemeester
niet aanwezig zou zijn.
„O, dat wisten we al !" dacht iemand van 't puMick hardop.
„Nu stilte, of ge wordt allemaal verwijderd!"
snauwde de voorzitter met een flinken hamerslag
er bij.
„Als we nu maar dadelijk tot de zaken, 'k wil
zeggen tot de kwestie van den nieuwen burgemeester overgingen ...."
„Neen, burgemeester" — en Frans van Akker
kleurde „neen, mijnheer de voorzitter, wil ik
zeggen, dat gaat niet," meende de secretaris, die
een man van de wet was.
„Jawel!" riepen stemmen uit het publiek.
„Eerst maar de burgemeesterskwestie."
De secretaris verzette zich. 't Publiek mopperde.
Enkele raadsleden begonnen er ook tusschen te
praten. 't Liep in de war.
Ondanks het kleine aantal menschen zag de voorzitter zijn prestige in gevaar. Klein gezag grijpt in
den regel veel te spoedig naar uiterste middelen.
„Stilte! zeg ik. De zaal ontruimen, veldwachter!"
en de hamer sloeg zoo krachtig op tafel, dat buurman, Baas Kooij, de inktspatten in 't gezicht en op
de kleeren vlogen.
„Maar, Frans, wat doe je nou ?" gilde Baas Kooij.
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't Was eenige oogenblikken rumoerig.
Jan Luit redderde dat inktzaakje wat op.
De secretaris mopperde: „Zoo schieten we niet op !"
bans van Akker wilde doorzetten met zaalontruimen, doch toen ontstond er nog dreigender rumoer.
„Nu, dan stil zijn !" gebood de veldwachter en
— het gezag was
gered.
De voorzitter
ging half voldaanzitten,Baas
Kooij had zich
wat schoon gemaakt, 't was
tennaastenbij

„Stilte! zeg ik!"

stil en de secretaris kon de zaken voortzetten
Eindelijk, over

elven was de vergadering aan de groote aak.
De voorzitter deed ernstig, gebood nog eens stilte,
hoewel niemand iets zei en leidde de zaak toen in, met:
„Ik zal maar eens kort meedeelen, wat de andere
wethouders en ik al vooruit besproken hebben. Ons
dacht het beste, dat de secretaris en ik eens naar
Den Bosch gingen en dan . . . ."
„Ho ! Wan" voeren Baas Ruit en nog een paar
Piet Pluis

8
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andere raadsleden van andere richting er tusschen.
„Ja, maar, dat was zoo niet bedoeld. 't Was slechts
bij wijze van spreken!"
Baas Kooij, die bemiddelend wilde optreden, streek
als gewoonlijk met de groote rechterhand eerst over
zijn rechterknie en daarna links en rechts over zijn
reuzenwangen en kin. Aan zijn rechter broekspijp
zat nog heel wat inkt en nu zag zijn gezicht er ongeveer uit als rood marmer met zwarte vlekken en
aderen.
Tot groote verbazing van Baas Kooij, ontstond
er juist op het oogenblik, dat hij den mond tot spreken
opende, een gelach en gebrul als van dollen.
Het raadslid op klompen stampte het uit van pret
en lag met den kop — pardon, met het hoofd -op tafel uit to schateren.
De voorzitter was radeloos, doch barstte ook in
lachen uit, toen hij zijn negerachtigen medewethouder
aankeek.
Nu laten wij den Raad maar verder haspelen.
't Sloeg half twaalf. De school ging uit. De jeugd,
pas uit de boeien, joelde en juichte de dorpsstraat
in. De kinderdrom stoof dezen keer niet snel uiteen.
VOOr het raadhuis bleven er eerst een paar, toen
meer en spoedig een heele troep staan.
„Waarom staan allebei de deuren open ?"
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„Wat een menschen op 't raa,dhuis!"
„Wat is daar te doen ?"
„Er is zeker iemand opgebracht. Zie maar, daar
staat Jan Luit ook!"
Piet Pluis, die gewoonlijk zorgde tegen het uitgaan
der school in het dorp te zijn, diende van advies en
maakte de zaak zoo aantrekkelijk mogelijk.
„De nieuwe burgemeester is daar binnen."
„De nieuwe burgemeester ?"
De belangrijke dorpszaak was ook al tot de kinderen afgedaald.
Een paar brutaaltjes klommen op de raadhuistrappen, gluurden in de gang en klouterden zelfs
op de kozijnen om met de handen naast de oogen
naar binnen te kijken.
Wat een drukke dag voor den veldwachter.
Nu werd hij weer naar buiten gestuurd om de
jongens weg te jagen.
„Hoera! voor Jan Luit!" spotte Piet en de andere
kinderen schreeuwden het hem na.
De veldwachter ergerde zich.
„Marsch! de straat op en naar huis!"
„Is de nieuwe burgemeester daarbinnen, Jan Luit ?
Piet Pluis zegt het."
„Zoo. Piet Pluis, die ondeugende rakker! — De
nieuwe burgemeester! — Waar bemoei jullie je al
niet mee! — Vooruit! ziet, dat je weg komt!"
8*
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De verschijning van den boven-mesjeu bracht er
meer wind onder. Maar Piet en nog een paar jongens, die al van school af waren, bleven staan, om
te toonen, dat ze school en meester ontwassen waren
en tevens, om al dat yolk van 't raadhuis te zien
komen.
Enkele vluchtelingen kwamen weer terug, toen de
bovenmeester wegging.
Ook verzamelden zich verscheidene nieuwsgierigen
voor 't raadhuis.
Daar kwam de stoet er uit warrelen. Eerst het
luisterend publiek, druk pratend en lachend en heftig
gesticuleerend.
De veldwachter vatte als een schildwacht post,
beneden aan de raadhuistrap, met de hand aan den
hartsvanger.
Daar daalden ook de raadsleden af, met ernstige
gezichten en statige gebaren, overtuigd, dat zij
menschen waren, die raadszitting gehouden hadden
en die meer hadden op te houden, dan het drukke,
luidruchtige publiek.
Op het raadhuis werd goede inkt gebruikt, want
ondanks alle gewasch, zag Baas Kooij nog zoo blauw
als een lei.
De jongens en het wachtende publiek wisten niet,
vat ze van hem denken moesten. Ze kenden den
„Burgemeester van 't Vaartje" enkel met een
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hoogroode kleur, wel iets blauwig, als het heel koud
was, — maar zoo blauw....
Welke de motieven of redeneeringen geweest zijn,
weet geen mensch, maar zonder eenige inleiding of
toelichting riep Piet Pluis opeens tot zijn kornuiten:
„Baas Kooij wordt de nieuwe burgemeester! Zie
maar, hij is heelemaal blauw!"
„Ja, j a, wezenlijk !"
D. w. z., dat hij heelemaal blauw zag en daarom
was de bijkomende veronderstelling van zijn burgemeesterschap ook waar.
— Ouderen kunnen hier leering uit trekken. —
„Leve Baas Kooij ! Leve de nieuwe burgemeester!"
Wat was dat ? Hoe kwamen ze daartoe ?
Baas Kooij werd donkerrood, door den blauwen
weerschijn heen.
De gemeenteraadsleden stonden stil en keken
elkander vragend aan. Hoe beslisten die jongens
opeens zoo'n ingewikkelde zaak, waarover zij een
paar uren geharreward hadden, zonder resultaat.
„Leve de nieuwe burgemeester!" klonk het nog
eens, toen Baas Kooij wijselijk de zaak vroolijk
opnam en voor de ovatie kwasie bedankte.
Op dat herhaald geschreeuw liep er nog meer yolk
to hoop.
Frans van Akker was in tegenstelling met Baas
Kooij doodsbleek geworden.
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Was dat geschreeuw een voorteeken ?
„Luit," gebood hij, „jaag die jongens uit elkander
en verbied hun dat geschreeuw!"
De veldwachter begreep dat geroep en de omstandigheden ook niet dadelijk, doch hij meende aan
het gezag van den oudsten wethouder to moeten
gehoorzamen.
„Ruk in, jongens ! en dat geschreeuw moet uit
zijn! — Piet Pluis, pas jij vooral op, belhamel, of
ik zal je eens in 't hok brengen !"
De jongens zorgden wel, dat ze buiten den cirkel
bleven, die des veldwachters arm en stok tot straal
had. De gezichten verrieden echter heel iets anders,
dan vrees of ontzag.
Baas Kooij had weer zijn gewoon, dagelijksch
bloed terug. Slechts even had hij zich laten beburgemeesteren.
De officieele benoeming had nog niet plaats gehad,
doch wie de nieuwe burgemeester van Langerdeel
zou zijn, was een geheim zoo publiek, als: wie Amerika
ontdekt heeft.
Er was veel en voor verschillende personen gewerkt, doch niemand anders dan Frans van Akker
zou de man zijn.
Wat men in de gemeente daarvan dacht ?
't Was iemand uit de kom van 't dorp, die zeker
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voor de plek op aarde, die hij hielp bewonen, wel
wat over had. Hij was een der grootste boeren —
in de beteekenis, dat hij een der grootste boerderijen had. Ook de buitenwijkers mochten dus
tevreden zijn.
De minst tevredenen getuigden nog, dat men wel
een slechtere keuze had kunnen doen.
Een feestelijke intocht, het binnenhalen met muziek
en gardeneurs en eerewagens kon dus niet uitblijven.
De harmonie oefende zich in feestmarschen en
vreugdetonen. De gildemannen staken de koppen
bij elkander, over praalwagens met allegorische voorstellingen van ambachten en bedrijven werd druk
gepraat en onderhandeld. De gardeneurs kwamen
op achterwegen en afgelegen plaatsen samen, om
mannen en paarden wat to dresseeren.
Mijnheer Rammen was zooveel als de hoof dleider.
Hij zou op het paard van den dokter aan 't hoofd
der gardeneurs rijden, doch hij zou ook den stoet
in elkaar zetten en regelen.
Jan Luit, die vroeger in Den Haag bij de huzaren
gediend had, kwam ook to paard en werd zooveel
als Rammens ordonnans.
Het rijden, dat schikte al, maar de meeste boerenpaarden zouden wel bang zijn van de muziek en de
drukte.
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Er moest noodzakelijk eens een gezamenlijke proeftocht gehouden worden door de gardeneurs en de
harmonie. Om goed te zijn, moest dat in de dorpsstraat gebeuren, maar.... het geheim der voorbereiding clan ?
Gelukkig! Juist op den dag, door de feestcommissie
voor een proeftocht bestemd, was de wethouder —
bijna burgemeester ! — op reis.
Een spotvogel zei: „Om een nieuw pak te koopen!"
maar dat vond niet veel bijval.
's Namiddags tegen twee uur was het ongewoon
druk in de dorpsstraat. Bij de voorproef raakte 't
yolk al in feeststemming.
Vele gardeneurs reden langs den achterweg, buiten
de kom van 't dorp om, naar den Bosschen straatweg, waar de oefening zou beginnen.
Dat was niet flink.
De enkelen, die zich boven op hun ros door de
dorpsstraat waagden, werden dan ook luid toegejuicht, als gold het ridders, die van een kruistocht,
of overwinnaars, die van het slagveld terugkeerden.
Eerst riepen de jongeren, doch spoedig ook de
ouderen :
„Hoera! Leve mijnheer Rammen! Leve Jan Luit !
Leve de Mulder!"
Ook werd er al geroepen:
„Leve de nieuwe burgemeester !'
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Opeens sehreeuwden de jongens:
„Hoera! voor Piet Pluis !"
Deze had zich op den ezel van den melk- en sehillenboer Jaspers bij de ruiters aangesloten.
Wel dreef Luit hem telkens terug, maar het ging,
als met een mug of een wesp, die men met veel geweld
verj agen wil: Telkens was hij er weer.
Buiten het dorp, op de breede bermen van den weg,
onder de boomer, was de kleine garde verzameld.
't Had iets van een troep rustende eclaireurs. Jammer,
dat zij de uniformen nog niet aan hadden.
De een stond tegen een boom geleund, het paard
bij den teugel; een ander, meer militair, stond bij
den kop van zijn ros, met den schouder achteloos
tegen de borst van het dier; een derde verschikte
nog wat aan het tuig, klopte zijn Bles met de platte
hand op den nek en sprak hem vertrouwelijk toe,
in de hoop straks wederkeerig op een goede behandeling to mogen rekenen; de meesten waren
echter niet afgestegen. Een mensch weet wel, hoe
hij er aan toe is, maar niet, wat er van hem worden kan.
Daar kwam de Harmonie aangestapt. Pratend en
lachend, met de instrumenten in de hand, onder
den arm, of op den rug, warrelden de muzikanten
door elkaar.
„Opstijgen ! Te paard!" werd er gecommandeerd.

114
Dat had echter figuurlijk en eigenlijk meer voeten
in de aarde, dan den ruiters aangenaam was.
Verscheidene paarden wisten niet, wat al die
koperen, schitterende instrumenten voor dingen waren,
werkten met de ooren, begonnen te trappelen en
achteruit te kruien.
„Ho, ho! sta stil! Vooruit!"
Het gillend heen en weer geren der nieuwsgierigen
deed ook geen goed. Maar, zooals met meer moeielijke dingen, 't kwam klaar. De stoet was opgesteld:
De Harmonie voorop, dan de gardeneurs vier aan
vier, Mijnheer Rammen en Jan Luit er naast, Piet
Pluis er achter.
„Alles klaar ?" vroeg de kapelmeester.
„Alles klaar!" riep Mijnheer Rammen.
„Alles klaar !" echode Piet.
Het dirigeerstokje ging omhoog. Nog een enkel
oogenblik: de muzikanten helden al voorover, de
gardeneurs zouden den teugel vieren, 't publiek hield
even doodstil den adem in.
Met kracht ging het maatstokje neer en:
Trêtrere-tre-tre! zetten de zware instrumenten
flink in.
„Ho! ho! halt! stop! stop!"
Het eene paard sprong rechts, het andere links
uit! Vele gardeneurs stonden achterste voor op den
weg en andere, hun rossen niet meer meester, schoten
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de heele Harmonie voorbij, den weg op. De Mulder
zat met paard en al in de sloot.
Het yolk stoof uit elkander en de jongens gilden
en kraaiden.
De muzikanten hielden op met een wanklank en
liepen ook als kippen door elkander. Een paar instrumenten kletterden over de straatkeien.
De verwarring was groot.
Alleen Piet Pluis stond, hoog opgericht op zijn

Trêtrere-trê-trê !

onverschrokken rijdier, nog midden op den weg. Als
een Sancho Panza overzag hij met een grijnslach
het tooneel van verwarring. Het deed hem vooral
goed, dat Jan Luit, zijn paard ook niet meester,
tusschen de muzikanten geraakt was.
De jeugd waardeerde Piets rijkunst en juichte
hem toe.
Een goed kwartier later was alles weer verzameld
en zagen de meesten nog slechts den grappigen kant
van het ongeval.
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Er werd gelachen om den natten en bemodderden
Mulder, om de platgetrapte cornet a pistons en het
beteuterde gezicht van den eigenaar.
De goden zijn met de eenvoudigen van harte.
Dooden vielen er niet. Niemand had ernstig letsel
bekomen. Ik wed, dat bij een soortgelijke verwarring
in de stad drie dooden, vier zwaar en verscheidene
lichtgewonden gevallen waren.
Mijnheer Rammen keek ernstig. Waar moest dat
heen met den optocht ?
De zaak werd nog eens besproken.
„Was me dat nou ook blazen! Een mensch zou
er van schrikken, laat staan een beest!"
Neen, dat was geen blazen!
Maar de kapelmeester hield vol, dat een marsch
flink en forsch geblazen moet worden en dat de Harmonic dezen marsch altijd zoo geblazen had.
't Werd nog eens en nog eens, al zachter en zachter
inzettende, geprobeerd, maar mis, hoor ! De paarden
lieten zich niet foppen. lederen keer liep het op verwarring uit.
Mijnheer Rammen was radeloos.
De kapelmeester bezwoer, dat het niet zachter kon.
Er moest toch geluid komen, als er geblazen werd.
Daar kwam Baas Kooij aan, op klompen, dus
thuis zoo maar weggeloopen, met den korten gouwenaar in den mond. Hij praatte even met Rammen.
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„Niets dan een kwestie van doorzetten. Even flink
doorblazen, tot alle beesten goed vol muziek zitten.
Laat ze maar eens uitdansen. Je zult eens zien, of
dat niet helpen zal."
Baas Kooij was dus van de theorie: Verzadigen,
dan nemen ze niet meer op.
Om ongelukken te voorkomen, commandeerde
Rammen: „Afstijgen! en de paarden stevig bij den
teugel houden!"
Alleen de commandant en Piet Pluis bleven opzitten. Hun rijdieren hadden wel meer in muzikale
kringen verkeerd.
De Harmonie stelde zich op met het front naar de
onwillige paarden.
De muzikanten keken wat schuw en de kapelmeester ging wijselijk naast de troep staan. Toen
had hij goed praten:
„Nu maar wat flinker geblazen."
Forsch klonken weer de eerste marschtonen.
Weer een onbeschrijfelijke verwarring van mannen
en paarden. De dieren rukten en sprongen en sloegen
als dollen. Zoo kon er niets van komen.
Mijnheer Rammen kreeg eon inval:
„De Harmonie gaat ginds voorbij de bocht van
den weg, zoodat ze achter de boomen en knotwilgen verborgen is. Jullie begint te spelen en marcheert kalm vooruit naar het dorp. Wij komen

118
achteroprijden en halen jullie langzamerhand in."
Dat vond bijval.
Of de paarden uitgedold waren, ofwel, dat ze zich
liebben laten verschalken, is niet onderzocht, maar
zeker is het, dat de list slaagde.
Van verre hadden alle Langerdeeler paarden wel
eens muziek gehoord, als ze Zondagnamiddag, of
Woensdag- of Zaterdagavond in de wei liepen, of
op stal stonden.
In de verte klonk muziek.
De dieren staken de ooren wel op, maar ze waren
goed te houden.
„ Opstij gen !"
Alles kwam te paard en langzaam reed men de Harmonie achterop. Dichterbij gekomen mocht een enkele
gardeneur eens dwars in- of uit de rij geraken, over
't geheel genomen reed de „garde d'honneur" parmantig het dorp binn en, onder de toejuichingen van
het yolk en de diepste bewondering van hen, die de
mislukte proeven op den weg niet gezien hadden.
„Wel, wel! Zie toch eens, de gardeneurs ! Hoe is
't mogelijk ! Wat rijden ze mooi!"
De groote dag was er. Den zooveelsten Juni van
het jaar achttien honderd en zooveel — in het gemeentearchief ware de datum na te gaan — vierde
Langerdeel feest.
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De vlaggen wapperden van alle huizen; straten
en stoepen waren daags to voren, of 's morgens heel
in de vroegte gekuischt; vOOr het raadhuis, bij den
ingang van de dorpskom en aan de grens der gemeente,
even voorbij „het Vaartje", stonden eerepoorten met
groen en vlaggen en welkomst-groeten.
De kinderen hadden geen school en van de ouderen werkte geen mensch, al hadt ge ook een daalder
per uur geboden. Van het beste goed was geen stuk
in kist of kast gebleven.
De Harmonie en de gardeneurs waren verzameld
aan de concertzaal. De meeste leden van het Sint
Sebastiaansgilde zaten 's morgens om acht uur al
in „De Ploeg" en die van het „Chrispijnsgilde" in
de „Gouden Schoen". De praalwagens met allegorische voorstelling van: landbouw, zuivelbereiding,
ambachten en scheepsbouw stonden in „Den Veehandel" in de groote schuur en op 't erf. De bijbehoorende mannen en jongens en vrouwen en meisjes
wriemelden in de gelagkamer.
Op straat was het ook al druk.
Len enkele blik naar de dreigende lucht niet meegerekend, was ieder in onbezorgde feeststemming,
behalve .... de boven-mesjeu, die met zijn leerlingen het welkomstlied nog eons repeteerde en Baas
Kooij, het oudste gemeenteraadslid en boerke De
Nijs, de oudste van Sint Sebastiaan en schoenmaker
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Schenk, bijgenaamd „Nol Pruim", de oudste Chrispijner, die alle drie hun speech, door Mijnheer Rammen op papier gezet, nog eens en nog eens overzagen en probeerden, of ze hem inderdaad uit hun
„kop" kenden.
In 't dorp, op straat, in de herbergen, overal werd
het al onrustiger.
De gildekoningen, met zware risten zilveren schilden omhangen, de vaandeldragers met de banier
bij den voet, de gardeneurs met de paarden bij den
teugel, de muzikanten met de instrumenten in de
hand, of onder 't bereik, alles stond gereed en wachtte
slechts op het commando van den aanvoerder Rammen.
Niemand had nog rust of duur.
Sommigen schikten de reepen courantenpapier
achter het leer in hun formidabelen hoogen hoed
nog eens goed op hun plaats; anderen streken den
groenachtigen zijden wat gladder; weer anderen,
moeders wijze woorden indachtig, sloegen de pijpen
der beste broek wat om.
Jan stak een sigaar op, Piet een pijpje en Klaas
haalde uit de tabaksdoos weer een andere tijdpasseering.
De algemeene indruk was: onrust.
Tien uur. Nu reed de Burgemeester uit Den Bosch.
Jan Luit, de ordonnans, met een zwierig gepluimden
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steek op en een heuschen degen opzij, reed spoorslags van de eene verzamelplaats naar de andere.
De stoet zou zich volgens afspraak opstellen en
naar de grens der gemeente trekken om den Burgemeester in to halen.
1. Voorop Jan Luit, als baanbreker.
2. De Harmonie, met nieuwe uniformpetten op
en tot goud gepoetste instrumenten.
3. Het Sebastiaansgilde; alle mannen den handboog aan den schouder en alien met reuzen-hooge
hoeden op en lange kuitentikkers aan.
4. De gemeenteraad heel deftig in de plunje.
5. De schooljeugd in lichtbonte kleedij onder leiding van boven- en onder-mesjeu.
6. De gardeneurs, die straks den Burgemeester
in hun midden nemen zouden, allen met nieuwe
hooge hoeden op en in glimmende lakensche pakken;
paarden en mannen kwistig met rood-wit-blauw en
oranjestrikken en -linten versierd.
7. Het Chrispijngild, ook deftig gehoed en wat
moderner gekleed.
8. De praalwagens.
Piet Pluis hoorde stellig ook bij den stoet, want
al vroeg had hij op zijn ezel door de dorpsstraat
gereden, met een papieren pluimsteek op en een
groot houten slagzwaard aan zijn zij. Ook het tuig
van den ezel was rijk-bont versierd.
Piet Pluis

9
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Het duurde lang, eer de stoet opgesteld stand,
maar 't was ook de moeite waard. Nooit had Langerdeel zooveel deftigheid en pracht aanschouwd.
't Publiek, vooral het jongere, liet zich dan ook niet
onbetuigd, maar dolde en krioelde en schreeuwde
om den stoet heen.
Er waren ook tal van vreemden uit naburige dorpen en steden zelfs, overgekomen.
De tocht door 't dorp en verder naar het „Vaartje"
liep goed van stapel.
Enkel het weer werkte niet bijzonder mee. Van
tijd tot tijd droppelde het en in Zuidwesten kwamen heele „schuiten zure appelen" opzetten, zooals
de lui dat noemden.
Steeds donkerder en dreigender werd de lucht
en toen de optocht het „Vaartje" naderde, zag men
ver in den polder den regen bij dikke stralen neervallen.
Daar kwam de bui aan!
Fen groot deel van 't publiek was reeds mar
't dorp teruggekeerd, de overblijvenden, de gildemannen, de muzikanten, de schoolkinderen, de raadsleden, alles vluchtte in een der huizen of herbergen
van 't „Vaartje". Alles zat in een wip eivol. Velen
hadden zich als tirailleurs achter een boom, of een
muur, of een schutting, uit den wind opgesteld.
Maar die arme gardeneurs en praalwagen-luitjes!
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De meesten waren afgestegen, doch de paarden kon
men niet alleen laten.
Daar gingen de groote deuren van de schuren op
het erf bij boerke De Jong en bij Raaijmakers open.
Zoo goed en zoo kwaad het ging, vonden de mannen met paarden en wagens ook beschutting.
't Was zonde van al die mooie kleeren en hoeden
en sieraden.
Menigeen trok aan het vegen en poetsen en strijken
en drogen.
Jan Luits mooie pluimsteek had ook veel geleden.
Hij zette de veeren weer wat in 't fatsoen en ping
zijn hoofdsieraad zoolang aan den wand, want het
was nog drukkend ook. 't Was nog wel niet zoo ver,
maar men kon 't niet weten.
Voorbij het „Vaartje" was de straatweg een heel
eind kaarsrecht.
Mijnheer Rammen zette een paar lui op den uitkijk
en begon hier en daar al aan to manen tot „gereed
ho uden" .
Toen de regen iets minder werd, voegden zich bij
die uitkijkers, tal van jongens, die toch al nat waren.
Dat gaf aanleiding tot baldadigheid.
„Daar is hij ! Daar komt hij aan!" schreeuwden
de jongens.
Groote verwarring onder gardeneurs, gildemannen,
raadsleden, schoolkinderen en publiek.
9*
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„Houd je
Blijf maar! Niet waar!" dreigden
en schreeuwden de aangestelde uitkijkers.
Jan Luit liep ook al de straat op om de orde te
handhaven.
Piet Pluis had op zijn ezel overal tusschen door
gescharreld. Alle regen had hij getrotseerd. Zijn
papieren steek was totaal stuk geregend. Hij had het
ding maar baloorig weggegooid.
Mijnheer Rammen en Jan Luit deden nog even
een ronde, om elke groep nog eens duidelijk haar
plaats aan te wijzen en ieder nog eens op 't hart
te drukken, hoe het aanstonds gaan moest.
„En gij, boerke De Nijs en gij, Schenk, heb jullie
de aanspraak klaar ?"
„Jawel, mijnheer Rammen, onze Gijs zal met het
papier achter mij komen staan en wat helpen, als
ik soms haper," zei De Nijs.
„En ik heb het papier in mijn hoed," zei Schenk,
„nu ben ik secuur van mijn zaak."
Dat was dus in orde.
Rammen en Luit gingen ook nog even naar hun
paarden kijken.
Juist, then de regen weer met geweld neerkletterde, riepen de jongens:
„Daar is hij ! Daar komt hij aan! Daar is hij wezenlijk !"
De aangestelde uitkijkers schreeuwden mee en
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knikten als ja-teeken met het hoofd, dus daar was hij.
Waar bleef Jan Luit nu ?
„Luit! Luit!" schreeuwde aanvoerder Rammen.
„Luit ! Opstellen! Opstellen!"
Maar Luit zocht in de schuur naar zijn mooien
pluimsteek.
„Luit! Voor den duivel, waar blijf je ? Opstellen!"
In 's hemelsnaam, dan maar zonder steek. Hij
had het anders haast even lief zonder hoofd gedaan.
Blootshoofds reed Jan Luit in den stortregen den
weg op.
„Je steek! je hoofddeksel !" riep men van verschillende kanten.
Dat werkte de verwarring in de hand.
Mannen, paarden, wagens, alles wilde tegelijk en
door elkander naar zijn plaats.
Er stak een orkanische windvlaag op en er viel
een soort zondvloedsregen.
Dat was niet uit te houden, dan moest de Burgemeester maar even blijven staan.
Velen trokken weer terug naar hun schuilplaats.
Zoo maalde alles tegen elkander in en werd de verwarring nog vergroot. Jan Luit zag er blootshoofds
te paard dan al zeer wanhopig uit.
„Daar is hij! Daar heb je hem!"
Het rijtuig, met den Burgemeester als inhoud, stond
stil temidden van de warrelige troep. Op hoog bevel
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zette de vreemde koetsier den landauer een weinig
dwars op den straatweg en word de voorste helft der
kap neergeslagen.
Daar zat de nieuwe Burgervader op de achterbank. Hij zette gewichtig den hoogen hoed of en
spreidde zich zoo breed, zoo eerwaardig en zoo edelachtbaar mogelijk uit, om de eerste gelukwenschen
zijner, niet al te ordelijk, doch zeker vol liefde en
geestdrift toesnellende dorpelingen in ontvangst to
nemen.
Het donkere zwerk scheurde, de zon goot een
mat, waterig licht over Frans van Akker, die ernstig,
imponeerena, als in een aureool troonde in den
landauer.
Op dit oogenblik werd het rondom het rijtuig
stil, hoewel men verderaf nog joelde en warrelde en
lawaaide.
Baas Kooij naderde den voet van den troon, of de
rijtuigtree, en sprak krachtig:
„Burgemeester, namens den gemeenteraad en ook
namens alle burgers van Langerdeel, wensch ik
geluk met Uwe benoeming. Wij hopen in U een
trouwen, waakzamen Burgervader gevonden te hebben en beloven van onzen kant Uw bestuur te vergemakkelijken."
De Burgemeester stak Baas Kooij de hand toe,
doch zijn woorden van dank gingen verloren onder
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het daverend: „Leve de nieuwe Burgemeester! Hoera!"
De Harmonie speelde fanfares, het yolk juichte
mee.
Het menschenkluwen had zich wat ontwarreld.
Gardeneurs, Sebastianers, Chrispijners en schoolkinderen groepeerden zich.
't Werd stil.
„Vooruit De Nijs ! vomit met je toespraak !"
„Ja, maar waar blijft onze Gijs ? 1k kan zonder
onzen Gijs niet beginnen."
Ondanks den lichamelijken en geestelijken drang
der andere Sebastianers krabbelde De Nijs terug als
een steeg paard.
Dan hadden de Chrispijners een anderen redenaar !
Zie je wel, Chrispijn had voorop gemoeten, daar zat
de meeste fleur in!
„Toe Schenk, toe Nol! houd je goed ! Houd jij de
eerste aanspraak maar!"
En de Chrispijners, trotsch op hun gildebroeder,
die het eerst den nieuwen Burgemeester begroeten
zou, drongen Nol Schenk vooruit, tot tegen het rijtuig.
Nol neemt den hoed af, strekt den rechterarm tot
een begroetend en inleidend gebaar, opent den mond
— waarin hij op 't oogenblik geen pruim heeft —
en .... verbleekt en deinst terug: het papier uit zijn
hoed was verdwenen. Geen woord, geen syllabe herinnerde hij zich van de heele aanspraak.
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De effecten der Chrispijners daalden als een vrijvallend lichaam in het luchtledige.
De Burgermeester draaide en verzette zich, alsof
er spelden in het rijtuigkussen zaten. Mijnheer Rammen was desperaat.
Opeens dringt Gijs de Nijs, de zoon, door de
menigte en begint hijgend en blazend:
„Ja, Burgemeester, ik was
„Zwijg!" trok boerke de Nijs zijn zoon terug.
„Wie moet de aanspraak houden, jij of ik ? Ga
achter mij staan!"
Dat waren stoute woorden, die Gijs totaal verbouwereerden, doch voor de Sebastianers uitkomst
schenen te brengen.
„Burgemeester, hier aan 't „Vaartje" hier-e" —
dat stond niet in de speech -- „hier, aan de grens
der gemeente, wil ik zeggen...."
De Nijs keek orn naar zijn souffleur. Die was
echter nog te zeer van zijn stuk, om to kunnen
werken.
Wij voelen ons verplicht U zoo spoedig
mogelijk te verwelkomen. Gij begrijpt, dat, dat-e...."
Dat „begrijpt" was heelemaal mis en de spreker
kon den draad niet weer te pakken krijgen.
De Burgemeester kon zich niet meer inhouden en
zou hier ook alleen het doel maar rekenen.
„Ja, ik begrijp er alles van, De Nijs."
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Burgemeester scheen zich ook voorbereid te hebben, want zijn repliek mogen we niet aan humoristische bron toeschrijven.
„Ik dank U wel, voor de schoone woorden, die
gij mij toegesproken hebt. 1k hoop voor de gemeente
Langerdeel te zijn, wat van mij verwacht wordt.
Zoo ge weet, ben ik een echte Langerdeeler en dat
hoop ik te toonen, door voor Uwe belangen te
waken."
Eigenlijk was de ingestudeerde rede nog lang niet
ten einde, maar het regende, dat het goot en toen
de Burgemeester even stokte, gaf Mijnheer Rammen
den Kapelmeester een teeken en luide fanfares
schalden.
Het yolk schreeuwde uit alle macht:
„Hoera! leve de Burgemeester !"
Het einde was een algemeen, krachtdadig:
„Lang zal hij leven! Lang zal hij leven in de
gloria!" flink gesecondeerd door de Harmonie.
De Burgemeester stond rechtop in het rijtuig en
zwaaide met den hoed.
Om het weer werd het gezang der schoolkinderen
uitgesteld tot voor het raadhuis.
De Harmonie begon een degelijken, duidelijk geaccentueerden feestmarsch en zette zich in beweging.
Alles volgde en sloot aan, maar.... tegen de afspraak, misbruik makende van hun standplaats op
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den straatweg, slopen die leelijke Chrispijners voor
hun beurt op de plaats der Sebastianers.
Dat zette eenig kwaad bloed.
Ondertusschen was in het dorp, zonder weten der
feestcommissie de inleiding van Burgemeesters blijden
intocht al afgespeeld.
Wel een kwartier voor de aankomst van den optocht, rende Piet Pluis — voor zoover een schillenezel rennen kan! -- de kom der gemeente binnen.
Zwaaiend met zijn houten zwaard, of met zijn pluimsteek, kondigde hij luidkeels schreeuwend aan:
„De Burgemeester komt! Hij komt ! Hij is al aan
't Vaartje!"
Wie nog in huis was, liep uit, of kwam tenminste
aan de deur.
„Gut ! Zie die Piet Pluis eens een prachtigen steek
op hebben!" zeiden de buren tegen elkander.
Piet reed tot vlak voor het Raadhuis. Daar steeg
hij of en zette een der leeuwen aan den raadhuistrap Jan Luits mooien pluimsteek op. Toen reed hij
den stoet weer tegemoet om van den intocht het zijne
to genieten.
De optocht vond in 't dorp veel bijval en toejuiching. 't Was prachtig !
De deelnemers glommen niet alleen van 't nat,
doch ook van trots en voldoening. Alleen Jan Luit
ergerde zich.
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„Kijk eens, de veldwachter is warempel blootshoofds ! Wat moet dat beteekenen ?"
De leeuw met den mooien hoed op, wekte den
lachlust der buren en voorbijgangers in 't dorp, doch
die begrepen het fijne der zaak nog niet.
Toen de stoet bij het Raadhuis kwam en Luits
hoof dsieraad ontdekte, brulden en gierden de meesten het uit. Zelfs de Burgemeester en Mijnheer Rammen hadden schik.
Luit lachte als een boer met kiespijn. Hij verbeet
zijn woede, rende op het Raadhuis toe en bemachtigde zijn steek.
Hij was weer de spot der gemeente geweest. Oogenblikkelijk had hij uitgemaakt, wie hem dat gebakken
moest hebben. Later! later! wacht maar !
Het gezang der schoolkinderen, het defilee van den
stoet voor het Raadhuis, de verdere toespraken en
de roerende antwoorden van den nieuwen Burgemeester, 't liep alles op rolletjes.
De schoonste toasten en zegenwenschen werden
nog uitgesproken in „De Ploeg", in „Den Gouden
Schoen", in „Den Veehandel" en in de Harmoniczaal, waar overal „geteerd" werd, d. w. z. waar enorme
hoeveelheden eet- en drinkwaren verzet en bergen
tabak en sigaren „verpaft" werden.
Voor de jeugd was het feest in school.
Toen Jan Luit laat in den namiddag, op een
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ronde, Vader Pluis met zoon Piet in „Den Veehandel" aantrof, kon hij zich haast niet inhouden. Van
die feestende mannen had hij niet veel steun te
wachten.
hij zat veilig naast
Piets tartende blikken
Vader — ergerden den veldwachter zoo, dat hij reeds
na 't eerste glaasje bier verder ging.
Het is te begrijpen, waarover Langerdeel nog dagen
en weken lang praatte.
Over 't geheel was iedereen voldaan.
Als men elkander de details van 't feest en van
de pret nog eens opdischte, leverde de geschiedenis
van Jan Luits pluimsteek meermalen een comische
bijdrage. Was de veldwachter in de buurt, dan scheen
de hilariteit dubbel groot.
Zoo werd Luits woede gaande gehouden en zijn
wraaklust telkens geprikkeld.
Een dag of veertien na het burgemeestersfeest
wordt Jan Luit op een avond bij mij aangediend.
Na de gewone begroeting en een enkel nietszeggend
praatje over 't weer, komt de aap uit den mouw,
dat is hier een groote envelop uit 's veldwachters
binnenzak.
„Kijk eens, mesjeu, ik ben iets van plan, waarvoor ik ook uw hulp kom inroepen."
„Ms ik u kan helpen, Luit.. . ."
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„Ja, mesjeu, zeker kunt u helpen en ik veronderstel, dat u het ook graag zult willen, want het geldt
een persoontje...."
Dus een persoontje. ik was er nog niet en dacht
een oogenblik, dat er hulp moest verleend worden
aan een behoeftige.
„Last eens hooren, Luit .."
„'t Is over Piet Pluis, mesjeu, die heeft u het leven
ook wel eens zuur gemaakt."
De veldwachter wist niet, dat hij er mij den laatsten
tijd ook wat zoets door gedaan had.
„Die jongen is een rebel, een plaag voor de gemeente en een slecht voorbeeld voor de andere
j ongens."
Eigenlijk had Luit moeten zeggen: „Hij is in de
eerste plaats mijn kwelduivel!"
„Nu heb ik een soort request aan Burgemeester
en Wethouders opgesteld, om him te verzoeken,
den bengel naar een verbeterhuis op te zenden. Om
mijn verzoek kracht bij te zetten, verzamel ik handteekeningen van personen, die mijn beroep op B. en
W. steunen willen. Ik dacht dat u... .
„Hoor eens, Luit, 'k geloof wel, dat Piet een
groote deugniet is. 'k Heb echter ook wel eens iets
heel goeds van hem gezien en dan.... ik houd
niet van verbeterhuizen, ik zie daar voor Piet geen
hell

in."

3
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„Maar, mesjeu, thuis zal de jongen zeker niet
beter worden: een vader, die drinkt; moeder dood;
een ouder zusje, die zwak en ziekelijk is.... neen,
zoo komt er van den jongen niets terecht."
Ondanks de mooie praatjes, voelde ik Jan Luits
persoonlijke gebetenheid op den jongen en den vader
overal doorheen.
„Leest u 't stuk eens, mesjeu."
1k las :
Aan Burgemeester en Wethouders
van Langerdeel.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekende,
Johannes Petrus Luit,
Gemeenteveldwachter te Langerdeel, dat Petrus Pluis,
geboren 16 Mei 18.., wonende in deze gemeente aan
Den Dijk, Wijk C No. 76, zoon van
Petrus Pluis
en Cornelia Vaassen (overleden)
in ons vreedzaam dorp telkens en telkens onregelmatigheden verwekt, kleine diefstallen pleegt, burengerucht veroorzaakt, vechtpartijen houdt, menschen en
dieren plaagt, vreemdelingen en inwoners naroept en
uitjouwt enz. enz.;
dat genoemde Petrus Pluis Jr. spot met de bedreigingen der politie en met alle wereldlijk en geestelijk
gezag;
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dat hij wegens wangedrag herhaaldelijk uit de school
verwijderd moest worden;
dat hij een verderfelijken invloed uitoefent op de
overige jeugd der gemeente ;
dat de huiselijke omstandigheden bij de familie
Pluis zoo slecht zijn, dat van die zijde geen medewerking
ter verbetering van den jongen te wachten is;
redeuen waarom requestrant en mede-ondergeteekenden verzoeken, dat Uw college maatregelen moge
treffen, om den jongen Petrus Pluis, meergenoemd,
in een of ander verbeterhuis te doen opnemen.
't Welk doende,
Van U, Edelachtbare Heeren,
de dienstw. dienaar,
J. P.

LUIT.

Dit verzoek wordt gesteund door :

Na de lezing keek ik den veldwachter een poos
zwijgend aan.
Dat waren leelijke beschuldigingen en er zat veel
waars in — maar Piet was toch geen jongen voor
een verbeterhuis — er van afgezien, of in een verbeterhuis een jongen verbeterd wordt.
Luit zweeg en wachtte ook.
„Gij zijt vreeselijk gebeten op Piet en ook op den
ouden Pluis, is 't niet, Luit ?"
„Wat zal ik zeggen

ja, dat ben ik, en met
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reden, dunkt me. Niemand in de gemeente veroorzaakt zooveel last en vooral de jongen is zoo brutaal
als de beul."
„Ja, maar Luit, een verbeterhuis, is dat nu de
weg ?"
„Ja, mesjeu, wat dan.? — Ik dacht, als we den
jongen hier maar kwijt zijn."
„O, zoo!"
„En als ik medewerking vinden kan, geloof ik wel,
dat mijn toeleg lukken zal."
„Ik weet het niet." — Ik bedoelde eigenlijk: ik
hoop het niet.
„Dat weet ik goed, Luit, dat ik niet teeken, ik zou
het jammer vinden zoo'n jongen in een verbeterhuis
op to sluiten."
„'t Spijt me mesjeu, ik rekende op uw onderteekening in de eerste plaats. Maar dan ga ik nu eens naar
den boven-mesjeu en naar den pastoor en naar den
dominee en anderen."
„Dat kunt ge doen, Luit."
Ik dacht: het drietal, dat ge daar noemt, teekent
toch niet.
Vast stond ik zeker toch niet in mijn overtuiging,
want ik ging met alle drie eens over 't geval spreken.
Verbazend, wat viel me dat tegen!
Alle drie hadden een duivelzwarte voorstelling en
van Piet en van Vader Pluis.
Piet Pluis

10
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Ze vonden het mogelijk wel heel goed voor den jongen.
Aileen den boven-mesjeu kon ik overhalen: hij
zou niet teekenen. Pastoor en dominee moesten er
nog eens over denken.
'k Stapte ook naar Baas Kooij en naar den nieuwen
Burgemeester.
Die zagen in 't request gelukkig in de allereerste
plaats een wraakoefening van den getergden en verbolgen veldwachter. 't Zou de gemeente allicht nogal
wat kosten, de opneming van zoo'n jongen in een
verbeterhuis. Gelukkig !
Voor den deugniet vonden zij 't anders wel goed.
Zij begrepen mijn belangstelling en bescherming voor
dien rakker niet.
Voorloopig behoefde ik mij echter niet bezorgd
to maken. Maar ik gevoelde zeer duidelijk, dat het
niet-zenden naar een verbeterhuis niet berustte op
het motief, dat een verbeterhuis voor den jongen
niet deugde. Dus in de toekomst, als de maat der
misdragingen eens sterk overliep
Bij de eerste gelegenheid de beste moest ik daarom Vader Pluis en ook Piet eens wijzen op hetgeen
er dreigde.
Die gelegenheid kwam wel.
....

HOOFDSTUK VII.

Grootere vertrouwelijkheid met de Pluizen
en Vrouwke Plok. Een nieuwe leerling.
p een mooien avond in 't begin van Juli kwam
Piet Pluis mij weer eens bezoeken.
Ik bemerkte met pleizier in een oogopslag, dat
de jongen er gezonder en steviger, ook beter in de
kleeren, uitzag.
Eer ik hem nog begroet had en hem een compliment kon makers over zijn flinker verschijning, zei
hij al blij en opgewonden:
„O, mesjeu, er is een brief van den zoon van
Vrouwke Plok, uit Hamburg. Vrouwke Plok heeft
veel geld gekregen. U moet den brief lezen. Buurvrouwke koopt een nieuw zondagsch kleed, ons Janske
krijgt een nieuwen hoed en ik een mooie pet!"
„Wel, wel! Piet, wat breng je me daar een goed
nieuws!"
Ik was ook blij voor het oude vrouwtje en zeer
nieuwsgierig naar den brief, hoewel Piet mij al een
10•
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belangrijk deel van den inhoud meegedeeld had.
„Hier is de brief, mesjeu!
Kijk eens, wat een
vreemde postzegels."
1k begon het onregelmatige, krabbelige schrift te
ontcijferen van den won, die zeker beter een schop
dan een penhouder hanteerde.
„Och, mesjeu, zoudt u den brief eens when voorlezen ? Dan lees ik hem straks ook nog eens voor
Buurvrouwke, want ons Keeke en ons Janske konden er niet al te best wijs uit worden — en ik
zeker niet."
„'k Zal probeeren, Piet."
Niet al te vlot las ik: (volgt de brief, vrij vertaald!)
—

Hamburg, 8 Juli 18. . .
Lieve, beste Moeder,
W at hebben we lang gewachi met schrijven.
Maar ik kan er nets aan doers, Moeder.
Kaat (dat is de vrouw!) beef! uw laatsten brief
opgeTocht en nu Tie ik, die is van Januari. Waar
blifit de tijd!
Zoo ge tiet, bitten wij in Hamburg. We verdienen bier een goed stuk geld, vooral met overwerk.
'k Had u wel eer wat willen helpen, Moeder,
maar en de vrouw hi de kinderen tijn bier
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eerst een tijdje ziek geweest. Nu tend ik u
tegelijk f 25.—. 1k weet wel, hoe zuinig u is,
dus daarmee zult u al een heelen tijd geholpen zijn.
Nu gaat alles wel goed. We zijn weer allemaal
zoo gezond als visschen.
De kinders zijn bier al op en top thuis, maar
Kaat kan niet goed aarden. Ze kan ook met
het Koeterwaalsch, dat de lui bier spreken niet
goed overweg.
1k denk, dat we in bet najaar loch weer naar
Holland terugkomen, dan is bet werk bier wel
klaar. Er zijn nog een paar Langerdeelers bier.
1k geloof haast, dat Piet Marks van 't V aartje
de volgende week naar huis gaat. I k tal hem een
grooten koek voor u meegeven.
Nu, moeder, houd it goed.
Hartelijke groeten van Kaat en de kinderen en
van mij,
Uw zoon
Toon.
Na de lezing van den brief zwegen we beiden even.
Piet zat strak naar mijn boekenkast te staren.
Zat hij zich mogelijk in te denken in Toon Ploks
omstandigheden ?
Blijkbaar niet, want opeens schudde hij het hoofd,
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veranderde geheel van gezichtsuitdrukking en zei
half lachend — half smeekend:
„Och, mesjeu, zoudt u vrouwke Plok den brief
eens voor willen lezen ? Zij zou het zoo graag hebben, dat weet ik zeker. U leest zooveel mooier dan
Keeke of Janske of ik."
„Nu, Piet, dat wit ik wel eens doen."
„Daar zal ze blij mee zijn, mesjeu, want laatst
praatten buurvrouwke en ons Kee en ik nog eens
over u en toen zei ze: „Weet je nog wel, kinders,
dat de mesjeu eens een brief voor me geschreven
heeft ? Wat was die mooi en wat las hij hem aardig voor!"
Wat men kinderen en eenvoudigen van harte belooft, lijdt geen uitstel, daarom beloofde ik:
„Morgenavond kom ik naar den Dijk, Piet, dan
zal ik Vrouwke Plok den brief voorlezen."
„O, dat is goed, mesjeu!" en Piet glom van genoegen en dankbaarheid.
Piet stond op en deed of hij vertrekken wilde. Hij
draaide naar links, naar rechts, hij aarzelde.
Was dat dezelfde brutale Piet Pluis van vroeger ?
Duidelijk zag ik, dat hij iets op 't hart had.
„Wou je me nog iets vragen, Piet ?" kwam ik hem
to hulp.
„Ja, mesjeu, eigenlijk wel. Ons Kee is ziek, mesjeu.
Vader heeft van den dokter gehoord, dat ze erg
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zwak is. Ze mag niet meer werken. Ze kan het ook
niet meer. Nu leest ze dikwijls. Als ik vrij ben, wil
ze altijd hebben, dat ik haar voorlees. Of u nu niet
een mooi boek voor haar hadt ? Die boodschap
heeft ze mij meegegeven, toen ze wist, dat ik naar
u toeging."
„'k Zal morgenavond ook een mooi boek voor je
zuster meebrengen, Piet."
„O, mesjeu, wat zal ons Kee blij zijn."
Schier fluisterend voegde hij er bij:
„Kiest u geen al to moeilijk, mesjeu, want ik zal
er ook wel eens uit voor moeten lezen."
Snel, alsof hij zich over iets schaamde, reikte
Piet mij vluchtig de hand met afgewend gezicht.
„Dag, mesjeu!" weg was hij.
Ik hoorde hem vlug de trap afhuppelen.
Den volgenden dag, tegen zeven uur, stapte ik
naar den Dijk.
't Was een prachtige, stille zomeravond. In de
ietwat deftige dorpsstraat hoorde of zag ik niemand.
Aan den Dijk was bedrijvigheid en leven. Uit de
smidse hoorde ik klinkende en doffe slagen op het
aambeeld en op het ijzer, dat gesmeed werd. Uit
de timmermanswerkplaats klonken dreunende geluiden van houten en ijzeren hamers, van schuivende
en snorkende schaven en ook het lustig gezang der
werklui. Uit de verte, van de werf, kwam het
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regelmatig snel geklets der hamers en het zachter getik
der breeuwers tot mij over. Schier voor alle huisjes
in de schaduw, zaten vrouwen en kinderen en oude
mannetjes te keuvelen en te lachen of te dutten.
Overal werd ik vriendelijk gegroet.
Toen ik het zijstraatje, of het slob, naar de Pluizen insloeg, staken de buurvrouwtjes de hoofden bij
elkaar:
„Waar gaat de mesjeu naar toe ?"
„Zeker naar Pluis of naar Vrouwke Plok."
Van mijn intimiteit met beide gezinnen was in de
buurt al heel wat rondgepraat.
Bij Pluis stond de deur wagewijd open. Ik stapte
het vertrek binnen. Er was niemand. Ik klapte in de
handen en riep:
„Hallo! Is er iemand thuis ?"
Terwijl ik het huisraad en de scheepjes aan den
zolder stond te bekijken, kwam door de eveneens
openstaande achterdeur een meisje binnenloopen.
Zoodra ze mij zag, bleef ze staan, kreeg een
kleur, greep verlegen naar haar schort en wilde
teruggaan.
„Gij zijt Janske, is 't niet ?"
„Ja, mesjeu."
„Ben je alleen thuis ?
„Neon, mesjeu, ons Keeke zit achter 't huis."
Zonder verdere inlichtingen of plichtplegingen,
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stapte ik met Janske door het woonvertrek naar het
tuintje achter het huis. Ik hoorde het vooruitsnellende
kind nog roepen:
„Keeke, de mesjeu!" toen was ik er ook. Met
een oogopslag had ik opgemerkt, dat het tuintje
goed verzorgd was. Maar toen ik rechts keek, stond
ik een oogenblik verrast.
VOOr den rozelaar, die tegen 't schuurtje geleid
was, zat Keeke in een grooten rieten stoel, met een
paar blauwbonte kussens.
Dat wassig, doorschijnende gelaat, die groote oogen
met lange wimpers, dat zorgvuldig opgemaakte haar,
die heldere kleeding wie had achter dit huisje,
in deze buurt, zoo'n verschijning verwacht ?
Een moment stond ik sprakeloos van verrassing.
Dadelijk schoot mij echter een treurige gedachte door
't hoof d, die in mijn hart diep medelijden deed opkomen met bet arme kind, dat volgens mijn meening aan een vreeselijke, ongeneeslijke kwaal leed.
Keeke begroette mij : „Wel, mesjeu, u hier!" en
ze wilde opstaan.
Ik beduidde haar echter met handgebaar to blijyen zitten.
„Ja, Keeke, niet opstaan! niet opstaan !" en ik
trad naderbij.
Janske moest een stoel voor mij halen.
„Wel, Keeke, hoe gaat het ?"
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„'t Schikt nog al, mesjeu, maar ik ben zoo zwak,
zegt de dokter, ik mag nets doen."
„Dit prachtige weer zal je wel goed doen. Maar
moed houden !"
„Ja zeker, mesjeu! En Vader en Piet en Janske

„Wel, Keeke, hoe gaat het ?"

en Grietje willen alles graag doen voor 't huishouden."
Janske was onderwijl weggeslopen.
Dadelijk voelde ik, dat Keeke hier in huffs de hoofdleiding had.
„Piet heeft mij gisteren gevraagd, den brief van
Vrouwke Plok eens voor te lezen en voor jou een
mooi boek mee te brengen."
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„O, foei! die leelijke jongen ! Ik had het uit gekheid gezegd, mesjeu! En heeft hij het nu toch gedaan !"
„Wel, Keeke, dat is heel goed van hem. Je wilt
toch wel graag een mooi boek van mij to leen hebben ?
Hier is het."
„O ja, zeker, mesjeu! Dank u wel."
Enkele oogenblikken bladerde ze nieuwsgierig in
het boek.
Ik weifelde een oogenblik : zou ik dit ziekelijke
meisje nog meer zorg op het hoofd mogen laden ?
— Maar haar invloed was ongetwijfeld de machtigste in huis.
„O, mesjeu, wat een mooi boek en wat prachtige
plaatjes staan er in."
Toen keerde zij weer terug naar het titelblad.
„Aileen op de wereld", zei ze weemoedig.
„Ja, Keeke, „Aileen op de wereld". De titel is
nogal droevig, maar in het verhaal komt alles heel
goed terecht. Als het boek uit is, zult ge toch wel
voldaan zijn."
Even keken we elkander zwijgend aan.
Ik moest het haar toch maar zeggen, nu we nog
alleen waren, besloot ik.
„Keeke, behalve voor den brief en het boek, ben
ik ook nog voor iets anders gekomen."
Ze werd nog witter dan bleek. De ervaring had
haar zeker geleerd, dat de meeste berichten over
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wader of over Piet, niet veel goeds vertelden en nu
mijn inleiding....
Ik voelde al spijt, maar nu moest ik verder. Veel
vroolijker en geruststellender zei ik:
„Er is niets gebeurd, hoor! Ik kom alleen met een
waarschuwing tot voorzichtigheid. Je weet, Keeke,
wat Piet gedaan heeft bij het inhaler van den burgemeester ?"
„Ja, mesjeu, Vader was er wel kwaad over, maar
hij moest er toch om lachen. Hij mag Luit ook niet
lijden, weet u."
„Ik weet er alles van, en Vader en Piet hebben
het land aan den veldwachter. Maar nu is er eenig
gevaar, dat Piet naar een verbeterhuis zal gebracht
worden, als hij niet oppast."
Het arme meisje schrok en verbleekte weer.
„Na die grap met Jan Luits mooien steek, heeft
het zoo-zoo gestaan! Nu is het gevaar weer voorbij,
maar pas op voor de toekomst. Jij kunt dat Vader
en Piet wel eens aan het verstand brengen."
„Ja, dat zal ik zeker doen, mesjeu."
„Ik geloof zeker, de eerste de beste ondeugende
streek, die Piet uithaalt, is hij er bij."
Er klonken stappen in huis. Daar waren Janske
en Grietje met Vader en Piet.
't Was een heele begroeting, de mesjeu op bezoek.
Vooral Piet deed voor zijn doen zeer verlegen.
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„Kijk eens, Piet, wat een mooi boek de mesjeu
meegebracht heeft," zei Keeke.
Piet was dadelijk in de besehouwing der mooie
plaatjes verdiept.
De oude Pluis zei:
„Dat is heel vriendelijk van u, mesjeu, ons Keeke
leest zoo graag en .. . . Piet ook."
Piet zag nog juist Vaders spottende hoofdbeweging.
„O, 'k wil wel voorlezen, maar ik moest het wat
beter kunnen."
„Maar lezen, maar lezen, Piet!" meende ik, „dan
komt de kunst vanzelf."
„Ja en dan, mesjeu, lees ik het liefst maar grappige of mooie verhalen. Ms ik over lui lees, die gemeen doen, word ik altijd kwaad."
„Ja !" lachten Vader en Keeke, „als hij uit het
boek van Genoveva voorleest over Golo, dan moest
u hem eens hooren."
„Dat is een bewijs, dat je het goed begrijpt, Piet."
„Jawel, mesjeu, maar dan lachen zullie mij nog
uit ook."
„Neen", zei Keeke, ik ben heel blij als Piet mij
voorleest en nu uit dit dik boek van mesjeu, dat zal
wel heel mooi zijn."
Ik meende, dat het tijd was om to vertrekken en zei:
„Komaan, ik ga ook nog eens bij Vrouwke Plok
om ...."
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„Ja maar, mesjeu, de brief is nog hier, ik zal buurvrouwke even halen."
Tegelijk wipte Piet weg en kwam binnen een pear
minuten met het oude vrouwtje aanstappen.
Vrouwke Plok was heel confuus. 't Was een heele
vergadering.
Piet beredderde alles. Hij haalde een stoel voor
Buurvrouwke en den brief. Zoodra ik dezen ontvouwde, zweeg alles. Aller blikken waren op mij gericht.
Ik las den brief zoo vlot, zoo duidelijk en zoo mooi
als ik kon. Hier en daar had ik een ondeelbaar oogenblikje, om even van al die meelevende, gespannen
gezichten en houdingen to genieten.
Toen het uit was, bleven alle hoorders en ik nog
even sprakeloos.
Pluis zei 't eerst:
„Mooi, mesjeu! en 't is een aardige brief ook."
Vrouwke Plok wischte aan haar oogen.
„Kom, buurvrouwke," zei Keeke, „niet bedroetd
zijn! 't Is alles goed nieuws en Toon komt hier naar
toe."
„Ja, buurvrouwke!" voegde Piet er bij, „je moogt
niet huilen."
„Mijn Toon is een goeie jongen! een beste jongen!" en gelukkig! 't Vrouwtje lachte weer.
„Als 't nu niet zoo laat was, zou ik...."
„Maar, mesjeu, 't is pas half acht."
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„Ja, maar jullie moet zeker wat gaan eten."
„Neen, neen!" zei Pluis, „niet voor acht uur."
„Nu, zou Piet ons dart eens wat voor willen lezen
uit het boek van Genoveva ?"
Piet kleurde, maar al de anderen, zelfs Buurvrouwke en Janske en Grietje moedigden hem aan:
„Ja, Piet! — Toe, Piet! — Doe dat eens, Piet!"
1k was brandend nieuwsgierig naar zijn talent.
„Nou, voor den mesjeu zal ik het doen, maar jullie
lacht niet!"
Piet haalde binnen uit de tafella het boekje. 't Zag
er morsig en verfomfaaid uit. Dadelijk zei mij het
gescheurde en verbleekte titelblad, dat het een Genovevaboek was, zooals wij er thuis, toen ik nog een
kind was, ook een hadden. lk kende het nog haast
van buiten. Terwijl ik even bladerde, verplaatste
de herinnering mij in het verleden. 'k Was enkele
seconden ver van mijn gezelschap.
De ongeduldige Piet haalde mij terug.
„Waar zal ik beginnen, mesjeu ?"
lk koos in het boekje de passage in verband met
hetgeen ik gehoord en gezien had over Pieta boos
worden.
„Hier, Piet, begin daar eens to lezen."
1k heb in mijn leven zoo weinig Genoveva boeken
gezien en bij informatie bleek mij, dat zoo weinigen
de Genoveva-legende kennen, dat ik ze vooraf in
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't kort wil meedeelen. Het is m. i. een der aandoenlijkste Duitsche legenden of sagen.
Genoveva, dochter van een hertog van Brabant was
de gemalin van den Paltsgraaf Siegfried, wiens slot
„Hoogensimmern" in het gebied van Trier lag.
Toen Siegfried tijdens een oorlog maandenlang afwezig was, werd Genoveva door den huismeester of
slotvoogd Golo valsch beschuldigd van echtbreuk en
ter dood veroordeeld.
Gelukkig hadden de knechten, die het doodvonnis
moesten voltrekken, medelijden met haar en haar arm,
zeer jong — in de gevangenis van het slot geboren —
kindje. Zij listen haar in de wildernis van het Ardennenwoud aan haar lot over.
Hier leefde zij met haar zoontje „Smartenrijk" zes
jaren lang. Zij voedden zich met kruiden en reeEnmelk.
Intusschen was Siegfried tot de overtuiging gekomen,
dat zijn echtgenoote Genoveva onschuldig was. Op
een jacht in de Ardennen ontdekte hij haar.
Hij voerde haar en hun zoontje terug naar het slot,
waar zij luisterrijk in eere hersteld werd.
Golo ontkwam zijn straf niet.

En nu Piet. Hij las wel wat weifelig en op een toon van
zwakkelezers, die altijdstijf en hoogdravend-deftig is.
Gelukkig kende hij den gang van 't verhaal en
bier en daar heele zinnen van buiten. Dat voorkwam
heel wat gestotter.
Nog even keek hij mij lachend en met blinkende
oogen aan, om to zeggen:

163
Pas maar eens op, dat zal u niet tegenvallen !"
Daar ging hij.
De huismeester dien de graaf al het zijne overgegeven had heette Golo. Hij was een fijn welgemaakt
man, hij moist door zijne vleijende taal en door zijn
behagelijk gedrag bijna iedereen voor zich in te nemen;
doch het was een man zonder geweten en zonder
godsvrucht. Zijn voordeel en zijn vergenoegen ging
bij hem boven alles.

Piet stopte even. Zijn diepe ademhaling zei, hoezeer hij zich ingespannen had. Toen kwam zijn verontwaardiging boven:
„Ja, mesjeu, die Golo is zoo'n, gemeene, wreede
kerel, dat zult u dadelijk eens hooren.
Kent u de geschiedenis van Genoveva ?
1k knikte enkel om Piet weer aan 't lezen te krijgen.
Keeke zei, heel vleiend voor mij:
„Wat denk je wel, Piet, de mesjeu kent natuurlijk
alle geschiedenissen, die er zijn."
Allen zwegen en keken naar hem, Piet moest dus
wel verder lezen.
Dadelijk na het vertrek van de graaf begon hij de
gebiedende beer te spelen. Hij kleede zich prachtiger
dan de graaf, gaf groote tafels, stelde elken dag eene
andere vermakelijkheid in, en bragt op zodanige wijze
het goed van zijne heer, door.

„Zie dat begrijp ik nu miet, mesjeu. Genoveva
Piet Pluie

11
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was toch de vrouw van Siegfried, die was toch baas,
als de graaf uit was! En hier speelde die Gob de
baas, net of hij nu de graaf was!"
„Ja, Piet, in die tijden ging dat zoo. Ms een ridder
zijn slot voor langen tijd verlaten moest, stelde hij
een slotvoogd of kastelein aan.. . .
„Een kastelein !" grinnikte Piet en de anderen
schoten ook in een lach om het woord, dat zij wel
anders kenden.
„Ja een kastelein, dat is een meester over het
kasteel of slot. En zoo iemand had dan heel wat macht,
hij was de baas op het slot.
„Nu dan," zei Piet berustend, „maar nu moet u
hooren, wat die sch . .. ., wat die gemeene vent deed.
Genoveva bejegende hem altijd met ernstigheid en
achting, Het zich nooit in een gesprek met hem in
en herinnerde hem steeds aan zijn plicht.

„Nu mesjeu gezegd heeft, dat zoo'n slotvoogd
of huismeester of kastelein zooveel te vertellen had,
begrijp ik er iets van," zei Piet.
Toch moest hij zijn rechtsgevoel en zijn verontwaardiging nog even luchten:
„Maar als ik Genoveva was geweest, had ik dien
schurk van een Gob toch het kasteel uit laten jagen.
Genoveva was veel te goed!"
„Nu verder, Piet !" zei vader.
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In den beginne scheen hij hear te gehoorzamen, en
zocht zijne misslagen voor haar op het zorgvuldigste
te verbergen. Doch nu en dan nam zijne stoutheid toe,

't Lijkt wel een klein kind!" spotte Piet zonder
uit zijn boek op to zien.
en ten laatste werd hij zoo onbeschaamd, dat hij aan
haar de schandelijkste voorstellingen deed.
Zij wees hem met alle afschuw en ongenegenheid
af; maar niets had invloed op het booze hart van
Golo. Toen hij eindelijk zag, dat hij zijn oogmerk
niet konde bereiken, begon hij Genoveva gr, immig te
haten en besloot om hear te verderven.

„En u zult later zien, de graaf geloofde al die valeche praatjes van Golo!"
Genoveva, die niets goeds voorzag, schreef aan de
graaf, schilderde Golo volmaakt overeenkomstig de
waarheid af, en verzocht met de smeekenste bede,
om dit gevaarlijk mensch van haar te verwijderen.

Piet sloeg met de vuist op het boek.
„En het gekke van 't geval is, dat de graaf het
niet deed. Verbeeld u een graaf, een man, die zijn
eigen vrouw niet gelooft! Later veroordeelt hij haar
zelfs ter dood ! Ik begrijp er niets van."
Allen lachten om Piets verontwaardiging.
„Ziet u wel, mesjeu, nu lachen ze allemaal weer
om mij."
11*
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Hoewel ik ook gelachen had, scheen ik toch nog
niet in dien „allemaal" betrokken te zijn.
„Je moet je ook niet zoo boos maken, Piet, het
helpt toch niet meer, Genoveva is al zoo lang dood
en Golo ook. Bovendien alles komt in de voorstelling nog wel mooi terecht."
„Dat is waar, mesjeu."
De kok van den graaf een zeer oprecht man, die
niets anders dan het welzijn van zijnen hoer zocht,
en de boze aanslagen van Golo zoo goed als hij kon
weerstreefde, heette Drako. Deze ondernam het, om
den brief van de giavin, door, een vertrouwd man,
heimelijk naar de graaf te zenden.
Dan, den listigen Golo, was dit niet verborgen gebleven. Op het oogenblik dat Genoveva 's morgens
vroeg in hare kamer aan Drako den brief overgaf,
trad Golo met een ontbloot zwaard binnen, stak den
armen onschuldigen Drako voor hare oogen terneder,
en hief een vreeselijk geschreeuw aan.
,

„Neen, maar, zoo'n schurk! zoo'n moordenaar!
dat is nu toch niet om uit te staan! — En dat er
geen mensch de partij van Genoveva trok en dien
„Kalm wat, Piet," zei Vader, „de buren zouden
haast denken, dat wij aan 't ruziemaken waren."
„En ons Kee lacht maar weer," zei Piet, doch hij
lachte zelf ook.
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Allen liepen in het slot ijlings te zamen, zagen de
gravin ontsteld en spraakloos van schrik in eenen
stoel nedergezonken, en Drako in zijn bloed zwemmende, veer hare voeten liggen.
Golo bracht nu tegen de edele, onschuldige gravin
zulke schandelijke leugens te voorschijn, dat alle
knechten en meiden, die in het slot waren, daarover
schaamrood werde.

„En dat dat yolk zooiets van dien gemeenen Colo
maar dadelijk geloofde. Ze konden toch wel begrijpen, die stommerds, dat die goede Genoveva Drako
niet vermoord had!"
Ik liet Piets verkeerde opvatting maar zooals zij
was. Vader Pluis keek mij eens lachend aan en ik zei:
„Ja, Piet. 't is al zoo lang geleden gebeurd. Nu
zouden de menschen wel wijzer zijn."
Ik keek eens in 't boek en zag dat de alinea bijna
teneinde was.
Piet las nog:
Hierop zond hij dadelijk een bode met dezelfde
leugenitchtige eerschendende brieven, naar den graaf
af, klaagde Genoveva, de vroomste en onschuldigste
der vrouwen, als een trouwelooze echtbreekster aan, en
liet haar intusschen in de diepste toren van het slot
werpen.

„Is dat nu geen schande!"
En ik zag Piets drift weer opkomen.
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„Ja, dat is het, =tar gelukkig komt alles nog goed
terecht."
„Ja," zei Piet, „Bertha, „de dochter van den torenwachter, hielp haar en gelukkig hebben de knechten Hendrik en Koenraad haar in het woud niet
gedood."
„En graaf Siegfried heeft later alles met Genoveva
en Smartenrijk, het zoontje, weer goed gemaakt,"
vulde ik aan.
Piet was daarmee blijkbaar ook wat tevreden gesteld.
„Maar, Piet, ik vind, dat je al aardig leest jongen."
Voldaan zei hij :
„Ja, mesjeu, in 't Genoveva-boek gaat het nog al,
daar heb ik al zoo dikwijls in gelezen, dat a het haast
van buiten ken."
„Zoo!"
„Maar in andere boeken, of in een krant gaat het
niet zoo best."
„'t Is jammer," zei Keeke, „dat Piet vroeger nooit
naar school wilde, nu heeft hij er spijt van. Hij moest
bepaald wat beter kunnen lezen."
„En schrijven en rekenen clan!" zei vader, „daar
schiet hij nog veel meer in to kort."
Piet zweeg en keek ietwat beschaamd voor mob.
„Maar Piet wil nog wel leeren en hij kan ook wel."
trad Vrouwke Plok bemiddelend en beschermend op.
Dadelijk kreeg zij een dankbaren blik van Piet.
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lk had al een plannetje in 't hoofd.
„Hoor eens," zei ik, „als Piet zelf graag wil, zal
ik hem nog lezen en schrijven en rekenen en andere
dingen leeren".
Alle gezichten vroolijkten op.
„O, mesjeu!" zei Keeke.
„Als u dat zou willen doen!" meende vader.
„Dat zou mooi zijn, mesjeu! moedigde Vrouwke
Plok aan.
En Piet nam met stralend gezicht aan:
„Nu, mesjeu, of ik dat graag zou willen!"
„Goed, kom dan morgen avond eens bij me, dan
praten we wel nader."
Ik stond op, groette allen en voelde onderweg
naar huis iets welda digs over me komen, als ik aan
het eigenaardige, gelukkige groepje, achter het huisje
van Pluis ditcht.
Een donkere vlek kwam er in dat geluk, als ik
Keeke voor me zag.

mq,

HOOFDSTUK VIII.

Een droevig verlies voor de familie Pluis,
dat toch goede gevolgen had.

M

ijn nieuwe leerling kwam geregeld tweemaal

per week. Over zijn ijver en bevattelijkheid
was geen klagen. Duidelijk bleek uit zijn snelle vorderingen in lezen en schrijven en rekenen en algemeene kennis, dat Piet een gezond en helder verstand

bezat.
Aan het einde der les knoopten wij meestal een
kwartiertje vast voor vertrouwelijke mededeelingen.
1k hoorde, hoe het met Keeke, met de andere
zusjes, met vader, in het huishouden en op de scheepstimmerwerf toeging. Soms ook moest ik verklaring
of toelichting geven over Keekes lectuur.
Grappig, natuurlijk, meestal zeer juist gevoeld, gaf
Piet mij de karakters uit een of ander boek weer.
Over „Aileen op de wereld" sprekende, werd hij
schier sentimenteel over het liefderijke hart van
moeder Barbarin. Vandaar, dat hij zich ook zoo
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verkneuterde in de verrassing die Remi en Mattia
moeder bezorgden met de koe.
Jet.Ome, ofwel vader Barbarin, noemde hij een
bullebak. Was dat nu een man en een vader ?
Maar het effect van den padrone Garofoli, uit de
Lourcinestraat hadt gij eens moeten zien.
„Zoo'n gemeene beul! — Ik zou hem geleerd hebben! — Maar die Riccardo was ook een lafaard !
En konden al die jongens samen Riccardo en
Garofoli niet te lijf gaan ? — Wilt u gelooven mesjeu,
ik had er wel eens bij willen zijn, dan zouden we eens
gezien hebben."
Voor Vitas had Piet bepaald eerbied en diens
noodlottig einde heeft hem stellig tot tranen bewogen.
Tot mijn spijt hoorde ik over Keeke maar altijd
slechtere berichten.
Op een Zondagmorgen kwam Piet bij mij met
roodgeschreide oogen. Hij was heel stil en zocht
dadelijk zijn les op.. Anders wilde hij v6Or de les ook
nog wel eens een praatje maken.
„Wat scheelt er aan Piet ?"
Dat was genoeg om hem geheel van streek te brengen. Schreiend vertelde hij mij:
„Ons Keeke heeft een flauwte gehad, mesjeu, en
de dokter heeft tegen vader gezegd, dat er niets
meer aan te doen is. Zij heeft de tering. Ze moet
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er aan sterven. Ik heb alles afgeluisterd, wat de
dokter zei."
„Kom, kom, Piet, de dokters hebben het ook wel
eens mis. Je moogt den moed niet opgeven."
„Neen, mesjeu, 't is wel zoo, ze heeft de tering en
daar geneest niemand van."
De les verliep verder heel kalna en aan het elude
van het uur wilde Piet dadelijk naar huis.
Ik was een paar weken op reis geweest. De juffrouw, bij wie ik woonde, had bij mijn terugkomst
als eerste boodschap:
„Piet Pluis is wel tweemaal hier geweest, Keeke
is eergisteren gestorven."
„Wel, wel! moat zullen die menschen bedroefd zijn."
Ook mijn juffrouw had al gehoord, dat Keeke zoo'n
knap, aardig, handig meisje was.
„Ze wordt morgen begraven," moist de juffrouw.
Den volgenden dag, tegen den tijd der begrafenis,
was ik in de buurt van het kerkhof. 't Was druilerig, regenachtig weer. Toch stonden er al heel wat
menschen.
Daar naderde de droeve stoet.
De lijkbaar werd gedragen door buurjongens van
Keekes leeftijd, meestal aankomende scheepstimmerlui op de werf van Baas Ruit, waar Vader Pluis en
Piet ook werkten.
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Achter het lijk volgden, eerst de oude Pluis en
Piet, dan Janske en Grietje hand in hand, dan Vrouwke Plok met een andere buurvrouw en dan nog enkele
buurmeisjes.
Pluis en Piet en Janske en Grietje en Vrouwke
Plok en enkele buurmeisjes hadden roodgeschreide
oogen. Hier onder de menschen, hidden zij zich goed.
Ik hield mij wat achteraf. Ik had zeer veel moeite
mijn tranen in te houden. De aandoening wrong mij
de keel pijnlijk dicht. Ik sloot mij bij den stoet aan
en stapte langzaam mee het kerkhof op.
Bij het open graf werd de lijkbaar neergezet. De
f amilie en de belangstellenden schaarden zich er
rondom.
De doodgraver en zijn helpers zetten de kist op
een paar dwarsliggers boven het graf. De geestelijke
sprak eenige gebeden, zegende het graf en na nog
een kort gebed, gaf hij den doodgraver een teeken.
Zachtkens werd de kist in den kuil neergelaten.
Een paar kluiten aarde vielen met dof, hol geluid
op de kist. De bloedverwanten, werden met stil
gebaar uitgenoodigd een voor een een schop aarde
op de kist te werpen. Ik was wat dichter bij gekomen en de doodgraver gaf ook mij het laatst de
schop — wist hij, dat de lieve doode ook mij zoo
dierbaar was ? — ik wierp ook een weinig aarde omlaag en zei stilletjes: „Rust zacht, lief kind."
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Nu volgde een gang om het graf. leder wist: dit
is het laatste, dit is het afscheid.
Opeens barstte Pluis in wilde droefheid los. Hij
schreide luid snikkend, terwijlzijnborst zwaar zwoegde.
Waarom, weet ik
niet, maar door een
onweerstaanbaren
drang, deed ik een
paar stappen vooruit en stood naast
hem.
„Mesjeu!" stiet
hij heesch uit, „daar
ginds ligt mijn
vrouw !Hier ligt mijn
kind! mijn steun !"
Toen ontmoette
ik Piets blikken.
Onder schreien en
snikken kermde hij :
„Och, Vader ! Och, „Mesjeu!" stiet hij heesch uit.
mesjeu!"
„Kalm, Pluis, kalm, Piet", zei ik, maar ik hield
me ook niet goed. De smartkreten dier eenvoudige
menschen sneden mij door de ziel.
Janske en Grietje stonden, nog altijd hand in hand,
stil to schreien.
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Vrouwke Plok schreide en weeklaagde ook en zonk
tegen den zandhoop op de knieen. Een paar vrouwen
schoten toe en hielpen haar op.
Langzaam kalmeerend, met loomen tred, verliet de
kleine, droeve schare het kerkhof.
Ook het nieuwsgierige yolk zakte af.
De begrafenis was afgeloopen.
Zeer ontdaan kwam ik thuis.
De volgende week, op den gewonen tijd voor het
lesuur, was Piet weer present.
Hij was bleek, iets vermagerd en hield zich heel
kalm.
Het droeve onderwerp dorst ik niet aan to roeren.
Piet had wat schriftelijk werk gemaakt. Dat keken
we na. We rekenden en lazen een poosje en in een
wip was het uur om.
Ik dacht eerst, dat Piet, zonder een woord over
Keeke of over thuis, weer vertrekken zou. Hij had
zijn boekjes al ingepakt en zou zijn stoel terugzetten,
doch toen we elkander aankeken, kleurde hij even
en zei:
„Mesjeu, Vader vond het zoo mooi van u, dat u
ook op het kerkhof waart en ik ik vond het ook
zoo mooi. Ik was voor de begrafenis al een paar
keer bij u geweest, maar de Juffrouw zei iederen
keer, dat u nog niet thuis waart. Ik dacht : „Nu zal
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ons Keeke al begraven zijn en mesjeu weet nog niet
eens, dat ze dood is."
„Ja, Piet, de Juffrouw heeft mij alles wel verteld,
maar ik kon 's avonds voor de begrafenis niet meer
komen, 't was te laat."
„Neen, mesjeu, maar het deed Vader en mij zoo
goed, dat we u op het kerkhof zagen."
„In het huishouden gaat het toch zeker nog
wel goed, Piet ? Janske is toch ook al een heele
ineid."
„Ja, en Vrouwke Plok helpt haar wel eens, of zegt,
hoe ze dit of dat doen moet."
„Vader is zeker ook wel erg bedroefd."
„Ja, hij heeft erg te keer gegaan, maar nu is hij
nog al getroost, hij is heel goed en bezorgd voor ons,
hij zegt: „Mijn grootste troost is, dat Keeke ook na
haar dood nog voor ons gezorgd heeft."
Ik begreep dat niet. Mijn vragende blikken deden
Piet zeggen:
„Mag ik u dat eens uitleggen, mesjeu ? U moogt
het gerust weten, u weet toch wel alles van ons."
„Zeker, Piet, heel graag."
weet wel, dat Keeke al erger en erger werd.
Vader en ik wisten heel goed, dat ze niet Lang
meer leven kon. De dokter had vader alles gezegd.
Maar een pear dagen voor haar dood was het net,
of ze veel beter werd. Ze was niet zoo benauwd
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en ze at ook meer. Zell zei ze toch maar al: „Ik ga
binnen kort sterven."
Al ons troosten en praten bracht haar daar niet
af. Ik voel nu nog, wat een moeite of het mij kostte,
me dan goed to houden. Ook vader zag ik dikwijls
weggaan met de tranen in de oogen.
Maar zoo ik u zei, opeens leek het, of Keeke beter
werd.
Op een middag, ja, 't was op een Zondagmiddag,
zaten vader en ik bij haar. Zoo nu en dan praatten
we eens wat. Keeke had een heele poos stil zitten
ldjken. Opeens zei ze:
„Vader, ik heb al lang over iets gedacht, dat moet
ik u vragen, voor ik sterf."
„Och, Keeke!" zei vader.
„Ja, vader, gij moest mij iets beloven, voor ik van
jullie wegga."
„Zeg het, kind, als ik eenigszins kan, zal ik het voor
je doen, want ik houd heel veel van je."
„Gij kunt het zeker, vader, hoor maar eens.
Piet en Janske en Grietje en ik, we houden allemaal veel van u. Gij houdt ook veel van ons en
zorgt heel ' goed voor ons. Gij zijt ook altijd heel
vriendelijk tegen ons en alle mensehen, behalve als
gij wat gedronken hebt, dan zijn wij bang voor u
en hebt gij in den regel ruzie met iedereen. Zoudt
gij mij voor mijn dood niet willen beloven, dat ge
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nooit jenever meer drinken zult ? Dan zul jullie na
mijn dood altijd gelukkig zijn en dan zal ik gerust
en getroost sterven."
„Ik moet u zeggen, mesjeu, ik wist niet wat ik
hoorde, ik begreep niet waar ons Keeke die mooie
woorden vandaan haalde, maar ik voelde dadelijk,
dat zij gelijk had. 't Was net of de Pastoor gesproken
had.
Vader schreide als een kleine jongen en kermde:
„Och, God, dat mijn kind me zoo iets vragen
moet !"
Hij sprong van zijn stoel, haalde een flesch nit
de kast en smeet die achter op de plaats aan stukken.
Toen kwam hij weer binnen, nam Keeke bij de
hand en zei lachend en schreiend tegelijk
„Keeke, mijn kind, nooit zal er weer een drop
jenever over mijn lippen komen, dat beloof ik je."
„Zoo is 't goed, Vader, nu weet ik ook zeker,
dat het jullie verder goed zal gaan, als ik er niet
meer ben."
En toen zei Keeke tegen mij :
„En gij, Piet, wilt gij beloven, dat gij met Vader
goed voor Janske en Grietje zult zorgen ? Zul je op
de werf flink je best doen en trouw in 't huishouden
helpen ? Zul je geen deugenieterijen meer uithalen.
De mesjeu heeft mij verteld, dat er op je geloerd
wordt, om je naar een verbeterhuis to brengen. Denk er
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aan, geen plagerijen en geen ruzie meer met Jan Luit."
„Ik beloofde alles om ons Keeke pleizier te doen
en ik zal ook flink mijn best doen en Vader en Janske
altijd helpen, maar is het waar, mesjeu, dat Jan Luit
op mij loert om mij in een verbeterhuis te stoppen ?
Dat kan hij toch zoo maar niet ?"
„Neen, Piet, als jij niets misdoet, kan dat zeker
zoo maar niet, doch je weet zelf wel, wat Pietje
Pluis vroeger zooal uitgehaald heeft. Nu vertrouw
ik, dat je ouder en wijzer geworden bent en dan....
je belofte aan Keeke.... Ik weet wel, dat je den
veldwachter niet lijden moogt, doch weer maar
voorzichtig. Er zijn ook andere menschen, die zouden helpen, om je uit de gemeente te verwijderen."
Ik zag Piets wrevel en verbeten woede tegen Jan
Luit opkomen, doch ik bezwoer de bui dadelijk.
„Nu gaat het thuis zeker wel goed, Piet ? Met
hulp van Vrouwke Plok en Vader en jou kan Janske
het huishouden zeker wel recht houden ?"
„O, dat gaat heel goed, mesjeu.
't Is wel jammer, dat we Keeke niet meer hebben.
Daar praten wij nog heel dikwijls over. Maar 't gaat
heel anders dan vroeger. Vader drinkt nooit meer
en is ook nooit meer zoo driftig en zoo lastig.
We zijn wel eens stil en bedroefd in huis, maar 't is
net, of we veel meer van elkaar houden dan vroeger.
Vader zegt:
Piet Phil,

12
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„Dat heeft Keeke gedaan, die heeft ook na haar
dood nog voor ons gezorgd."
„Zeer juist, Piet, daar heeft je Vader gelijk in, en
ik ben ook blij, dat het jullie zoo gaat. Als jij nu
flink je best doet en ook nog wat leert, zul je eens
zien, wat een ferme scheepstimmerman je worden
zult en hoe goed het je gaan zal. Dan zul je altijd
gemakkelijk voor Janske en Grietje kunnen zorgen."
Pieta glinsterende oogen verrieden mij zijn goeden
wil en zijn krachtige voornemens.
Na een handdruk, tienmaal zoo hartelijk als anders,
verliet hij mij.
Nog heel dikwijls moest ik denken aan den sterken invloed, dien een lichamelijk zwak schepseltje,
als Keeke, op ruwe naturen als Vader en Piet Pluis
uitoefenen kon. Telkens zag ik dan ook het groepje
terug achter het huisje van Pluis, zooals we daar
zaten, terwijl ik Vrouwke Ploks brief, of Piet uit het
Genovevaboek voorlas.
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Brand op het dorp.

E

en mijner Langerdeeler vrienden, Kees Roos,
woonde ongeveer een kwartier buiten de kom
van het dorp. Bij hem en zijn familie: vader, moeder,
twee zoons, waarvan Kees de oudste was, en twee
dochters, heb ik menig genoeglijk uurtje gesleten.
Op een Zondag in Maart was Kees jarig. 1k was
ook van de partij. Een gezelschap, meest jongelui,
was 's avonds vroolijk bij elkander. We vierden feest:
we smulden en dronken en praatten en rookten en
zongen en sprongen. Op uitdrukkelijk verlangen had
ik de viool meegebracht, om de liederen te begeleiden, maar vooral — en ik geloof, dat stal het
hart der deems! — om ook eens een dansje te kunnen
uitvoeren.
We hadden done pret. Soms moest ik dansen en
spelen tegelijk. We kregen zelfs een oogenblik de
oude lui op den vloer.
Te midden van al die luidruchtigheid hoorden of
12*
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zagen we niet, welk onheil onze medeburgers bedreigde.
Vader Roos had, zonder jets te zeggen, even het
woonvertrek verlaten, om eens naar het vee te gaan
kijken. Nog ye:6r iemand hem gemist had, kwam hij
met een ernstig, wel wat ontsteld gezicht, binnen en
diende ons allen een kalmeerend bad toe:
„Kom eens buiten! Er is bepaald jets aan de hand
op 't dorp, want...."
Nog eer Roos de laatste woorden gesproken had,
stoven we allen naar buiten, de meesten zelfs blootshoofds, ondanks de verhitting door het zingen en
dansen en ondanks den guren wind buiten.
't Was een donkere, regenachtige Maartavond, met
gure, grillige rukwinden.
Eerst hoorden we niets en zagen ook niets. Daar
kwam een windvlaag in onze richting en duidelijk
hoorden wij het: born — barn, born — barn, der bekende dorpsklok.
Dat gelui op zoo'n ongewonen tijd, in den laten
avond, daarbij de dikke duisternis en den huilenden
wind, zoo jets jaagt u een rilling over de ruggegraat.
't Is nog jets anders dan de koude avondlucht, wat
u doet huiveren.
Nieuwsgierigheid en bezorgdheid dreef ook de
vrouwen en meisjes naar buiten.
„Wat is er toch aan de hand ? Wat gebeurt er ?"
In enkelen tintelden pret en dartelheid nog na:
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„Misschien is de koster in de war en luidt hij al
voor den dienst van morgen, of voor de volgende
week!"
„Mogelijk wordt de klok gesmeerd!"
Maar vader Roos zei ernstig:
„Neen, neen, jongens, geen dwaasheid. Er is bepaald iets gebeurd. Ik vrees voor den dijk in den
Maaspolder, die had het van morgen al kwaad to
verantwoorden. 't Zou een ramp zijn, als...."
„Ile! brand! brand!" ontsnapte aan alle monden
tegelijk.
Opeens was de vlam doorgebroken en een rosse
gloed sloeg tegen de donkere lucht.
Brand bij nacht heeft iets angstwekkends.
„'t Is dicht bij ! 't Is in 't dorp! 't Kan wel bij ons
zijn!" meende ik.
Maar boer Roos had meer ervaring van dorpsbranden en afstandsschatting.
„Stel je gerust, mesjeu, 't is veel verder af. 't Is
op den Dijk en misschien wel in den polder."
En op den gloed wijzende:
„Zie maar, 't is voorbij den toren, want die blijft
aan dezen kant donker."
Maar in elk geval, 't was toch een felle brand.
We moesten er heen. Zonder nieuwsgierigheid of
belangstelling to rekenen, hoorden vader Roos en
Kees en Willem en nog een stuk of wat, bij de
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dorpsbrandweer, of zooals men zei: bij de brandspuit.
De oude Roos was zelfs brandmeester.
„'t Is jammer van 't avondje — maar dat doen
we aanstaanden Zondag over, Kees!" zei een echte
pretmaker.
De meesten van ons waren echter ernstiger.
Flauw klonk van verre het sombere geroep van:
brand! brand! tot ons over. Daar hoorden we den
ldepperman, die met zijn klap verkeerd sloeg en
ook al met „brand! brand!" de burgers opriep.
We namen den kortsten weg over binnenpaden
en langs de akkers. Spoedig kwamen we over het
erf van een boer op den dorpsstraatweg.
Er waren al heel wat menschen op de been.
„Wear is de brand! Bij wien is er brand ?" riepen
we den eersten den beaten toe.
„Op den Dijk, bij boer Floren!"
„De heele Dijk brandt af, met dezen stormwind,
als er niet flink aangepakt wordt!" voegde een ander
voorbijsnellende er aan toe.
„Is de spuit er al bij ?" vroeg brandmeester Roos.
„'k Weet het niet! 'k Zou zeggen van neen, want'
het brandt nog hoog op!"
„En de burgemeester is niet thuis, zoo ik hoor,"
wist weer een ander.
„Vooruit dan maar!" kommandeerde Roos.
Spoedig waren we bij het brandspuithuisje. Daar
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stond een heele hoop yolk voor. Ik zag ook de pet
van den veldwachter. Aan den overkant van de
straat stonden een paar paarden gereed om de
spuit to trekken, maar . . . men kon de deur niet
open krijgen.
't Ging er nog al heftig toe.
„Waar is de sleutel dan, Luit, dat moest jij toch
weten !"
„Ja, dat weet ik ook wel! Een is er bij den
opperbrandmeester Van Ooijen en een is er op 't
Raadhuis. Van Ooijen is uit kaartspelen en op 't
Raadhuis kan ik niet bij den sleutel, omdat de Burgemeester er niet is en zijn vrouw uit de sleutels thuis
geen wijs worden kan."
„'t Is een mooie boel hier in de gemeente!"
„Ja," veronderstelde Luit, „als ik voor alles zorgen
moest zou ik ...."
Hij voltooide den zin toch liever niet.
Iemand, die een paar sleutels van huis gehaald
had — op een dorp draagt bijna niemand sleutels
in den zak — probeerde die eens. Een sterke kerel
rukte eens aan de deuren, waaraan bijna geen houvast was. Een derde trapte er eens tegen. alles
zonder gevolg.
„Maar ben jullie razend! Moet dan het heele dorp
verbranden, omdat we geen sleutel van 't spuithuisje
kunnen krijgen!" gilde timmerman Bruin.
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„Toon, haal jij de bijl eens !" gebood hij zijn zoon.
De veldwachter, die meende het gemeente-eigendom
to moeten beschermen, kwam tusschenbeide:
„Bruin, weet wat je doet ! De Burgemeester of de
opper-brandmeester kunnen ieder oogenblik met een
sleutel komen."
„Kan me niet sch,elen! Nood breekt wet! En anders
moet jullie maar zorgen, dat het kadaster niet zoo
in de war zit!"
Die „jullie" lijfde den veldwachter bij het gemeentebestuur in. Dat streelde hem zeker. Hij vond goed:
„Nu, vooruit dan maar ! doch voorzichtig aan, niet
meer beschadigen dan noodig is."
Bruin wrikte met geweld een paar duimen en
hangen los. Eenige grage handen grepen dadelijk
mee aan en hoewel Luit nog steeds herhaalde: „Voorzichtig, mannen!" werd er een gemeenschappelijke
ruk gedaan, dat de splinters er afvlogen en de deuren
krakend en met een klap op straat smakten.
Een vunzige, lang opgesloten brandspuitlucht sloeg
ons tegen.
„Licht! licht bij ! Aanpakken jongens !" zoo kionken allerlei bevelen door elkander. „Last de paarden
maar staan, wij kunnen dat ding zelf wel trekken!"
De spuit ging knarsend, met vaart den weg op,
zoodat er een paar brandemmers en ander los tuig
afrolden.
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„Ho! de emmers! Waar zijn de slangen ? Moeten
er geen stokken en haken mee ?
Blijft toch hier met het licht!"
Niemand had ooren meer.
De spuit was alles. Dat ding wilde rollen, daar
vloog ales mee den straatweg op.
Wij kwamen achteraan.

De spuit ging met vaart den weg op.

„De spuit is in geen jaar geprobeerd," zei Roos,
„dat zal me wat baren!"
Een enkelen keer had ik de Amsterdamsche brandweer eens zien uitrukken. Zoo op 't eerste gezicht
leek mij de Langerdeelsche geen model.
Verderop in de straat hoorden we een smak, een
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gerammel en toen verward geschreeuw van: „Ho,
ho ! stop! stop!"
„Dear rijden ze den boel nog stuk ook, wed ik,
met hun dolle geweld!" zei Roos.
En waarachtig! de spuit was tegen een lantaarnpaal geslingerd en omgekanteld.
Ondertusschen gaf de brand geen krimp. De rosse
gloed verdonkerde soma, doch sloeg telkens weer
helderder op. Zeker was er dan weer nieuw voedsel
door de vlammen aangetast.
Roos merkte dat zeker ook op.
„Jongen, jongen! Waar moet dat heen! Zoo komt
er van het blusschen niets terecht!"
Hijgend en blazend haalde de dikke opperbrandmeester Van Ooijen ons in. Hij wilt zeker beter,
wat er laatst troef was geweest, dan hoe het met
den brand stond, want buiten adem stiet hij bij
stukken en brokken uit:
„We zaten net bij Goossen to zes-en-zestigen!
Is alles in orde met de spuit ? — Waar is de
brand precies ? — Ik kon in mijn verbouwereerdheid
thuis den sleutel toch maar niet vinden! — Heb jij
je brandmeestersstok al, Roos ? — Waar is de
mijne ?"
Roos was zeker wat verontwaardigd.
„Zonder stok zouden we het nog wel redden,
Van Ooijen, maar kijk eens wat een brand! En als
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ik me niet vergis, ligt daar op den hoek de spuit
onderstboven, misschien nog kapot er bij."
„Heb je den burgemeester al gezien ?"
„Welneen, die is er ook niet en net als bij den
opperbrandmeester, kunnen ze daar ook de sleutels
niet vinden."
Die toon scheen Van Ooijen niet to bevallen. Hij
schommelde ons met zijn dik lichaam nog vooruit.
Toen wij aan den hoek kwamen, stond de spuit
alweer op de wielen en met gejuich ging het, links
van den straatweg af, den Dijk op.
Die drift stak ook mij aan en op een draf volgde
ik den schreeuwenden en joelenden menschendrom.
De brandlucht kwam u al tegen. Daar van* me
steeg de reuzenvlam uit het dak der boerenschuur.
Onder was de vuurzee rossig rood, waartegen de
zwarte ruggen en hoof den der toeschouwers scherp
afstaken. Aan den overkant stond ook veel yolk met
roodweerkaatsende gezichten.
Hooger verdeelde zich de vlam in verscheidene
tongen en alles werd gekroond door een groote rooken walmpluim, die als een renzenpaardenstaart door
den fellen wind grillig heen en weer gezweept werd.
De menschen wriemelden en praatten en gonsden.
Enkele vrouwenstemmen lamenteerden en gilden jammerend om hulp.
't Was nog geen elf uur, doch zoo in het voorbij-
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gaan wees menig zonderling aankleedsel er op, dat
velen reeds in hun nachtrust gestoord waren.
Op en om de spuit ontstond een heel gekibbel en
geschetter. Er was gebrek aan goede leiding.
„Hier! hier moet de spuit staan!"
„Neen, daar !"
„Waar zijn de darmen ? (d.w.z. de slangen!)
En de straalpijp ? — Kom, wie pakt bier eens mee
aan ?"
't Brandde en knetterde maar steeds door.
Ik ging nog wat dichterbij en voelde den gloed
in 't gezicht, vooral als een windvlaag de vlammen
naar onzen kant dreef.
Ik zag boer Floren, zijn vrouw en kinderen, een
meid en een knecht en enkele buren verward en
wezenloos heen en weer dringen en nog met wat
huisraad zeulen.
't Was in den stal aangekomen, wist een kennis
mij te vertellen. 't Vee was gered, behalve een geit
en een varken. Maar hooi en stroo en graan, daar
was geen redden meer aan.
Vonken- en sprankels brandend riet en stroo vlogen
naar alle kanten. De naaste perceelen liepen groot
gevaar. Op de daken zaten mannen om de belendende panden nat te houden en elk begin van brand
te blusschen. Het water werd hun met emmers, op
een ladder aangereikt.
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De spuit gaf nog geen water.
De blusschers op de daken werden beurtelings
ros verlicht en dan weer in 't donker gezet door den
neerslaanden rook. Zij hadden iets duivelachtigs.
Was dat de oude Pluis niet, daar op den nok van
dat huisje ?
Ja zeker, daar woonde hij en daarnaast Vrouwke
Plok. Hun huisjes stonden met den rug naar het erf
van Floren.
De spuit gaf nog steeds geen water.
De brand woedde in zijn voile kracht. leder oogenblik kon het rieten dak afschuiven of instorten en
dan liepen de, naaste huisjes groot gevaar.
Wel werd er rondom en aan de spuit veel drukte
en gekibbel gemaakt. Nu en dan trokken de mannen
aan de pompen de zuigers met kracht op en neer,
maar het droog-slokkende en klappende geluid zei
duidelijk, dat er nog geen water kwam.
Pluis schreeuwde boven van het dak:
„Wij kunnen het hier niet langer klaar houden! —
Als die spuit geen water geeft, kun jullie met dat
ding wel opdrossen!"
„De pompen zijn kapot!"
„De windketel is lek
„Neen, de slangen zijn zoo lek als een mand!"
riep de veldwachter.
„Er hangen nog andere slangen in den toren. Die

182
moeten gehaald worden!" Maar geen mensch had
ooren of beenen.
„Wat zeg jij, Van Ooijen ? en jij Roos ?" Zoo
zocht Jan Luit vergeefs hulp en gezag tegen zooveel onwil.
Van Ooijen had nog maar telkens aan verschillende
kennissen uit te leggen, dat hij zich maar niet kon
begrijpen, hoe er nu juist brand uitgebroken was,
terwijl hij rustig zat kaart te spelen, dat nu net de
burgemeester niet thuis was en dat hij den sleutel
van 't spuithuisje niet had kunnen vinden.
Roos mopperde nog steeds over den verwarden
boel in de gemeente en over het stukrijden van de spuit.
Nog altijd gaf de spuit geen water en de brand
geen krimp.
De lankmoedigheid der Langerdeelers was nu
toch uit. Men vloekte en schold op Van Ooijen, op
Roos, op al de spuitgasten, op Jan Luit, op den
burgemeester en ook op de spuit: „Dat was een ding
van niks !"
1k moest toch eens gaan kijken, hoe de Pluizen
en Vrouwke Plok aan den overkant, in het straatje,
het maakten. Met wat wringen en dringen kwam
ik er. Wat was het daar in het straatje benauwd!
Maar mijn belangstelling overwon dat wel.
Juist begon Vader Pluis van boven luidkeels een
gesprek met Piet, die beneden stond.
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„Waar zijn Janske en Grietje, Piet ?"
„Die heb ik bij Snels gebracht, vader, die zijn
daar wel veilig."
„Coed! lk kom van 't dak. We gaan er bij ons
alles uitdragen, een goed eind den Dijk op! Wij gaan
zonder missen ook naar de maan, want de spuit geeft
toch geen water! Kijk ook eens naar buurvrouwke,
Piet, en help die eens een handje!"
Toen zag ik Pluis aan den achterkant van het dak
verdwij nen.
Daar kwam Vrouwke Plok kermend aanstrompelen,
met een en ander onder den arm, en in haar schort
had ze.... warempel den hond en de kat.
Wip! daar sprong de poes uit de schort en angstig
door al dat vreemde lawaai, vloog ze als dol weer
in huis.
„O, mijn poes!" en ze wilde terugkeeren.
„De kat van de tooverheks!" schaterden een paar
omstanders.
„Vooruit maar! Vooruit maar! die kat zullen we
ook wel redden!"
— „Och, Piet, zul jij aan de poes denken ?"
„Ja, buurvrouw, ga maar!"
Een paar lui van den scheepstimmerwerf zouden de
meubeltjes van 't vrouwke er eens even uitdragen.
Twee kerels hadden het kamenetje opgepakt,
maar.... of ze door den haast wat wild en onhandig
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te werk gingen, of ze het ding te laag vast hadden,
ofwel, dat het inderdaad topzwaar was: bons! daar
viel het kastje hun uit de hand en juist klem tusschen
de stijlen der openstaande deur. Trekken, duwen,
draaien, wringen, met geen geweld was het los te
krijgen. Krak! krak! krrrak ! zakte het brandende
dak in elkaar en een groot deel van het brandende
riet viel op en tegen de nabijstaande huisjes.
Aloof er duizend emmers water tegelijk in den vuurpoel gegooid waren, verdwenen op eens alle vlammen.
Alles was rook en walm! Maar, klap ! daar sloeg de
vlam weer hoog op.
„Terug ! terug! er uit ! er uit ! het huis van de tooverheks brandt ook al!" gilde men.
Alles vloog het straatje uit. De kerels in het huisje
kropen nog bijtijds, met veel moeite, boven over het
kastje, de deur uit.
„De tooverheks zit er nog in!" riep een spotvogel
om sensatie te maken.
„Die verbrandt toch niet !"
„Last die maar verbranden!"
En zoo ging de ruwe spot veel te ver.
Daar zag ik 't arme vrouwtje weer. Ze schreide en
jeuzelde maar al:
„Mijn poes! — mijn arme poes! — mijn meubeltjes!
mijn goed! — mijn poes!
„Och, Piet, waar is mijn poes ?"

Map i daar sioeg de viam weer hoog op.
Piet Pints
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Dat kon Piet Pluis niet langer aanzien, dat ging
hem door het hart.
Hij greep een paal van een heining en vloog het straatje in, dwars door den rook en het vallende vuur heen.
Slechts weinigen gisten zijn bedoeling, maar tien,
twintig monden riepen tegelijk: „Hier! terug! hier
Piet! Je kunt er niet meer door!"
Enkele mannen deden eenige passen het straatje
in, maar keerden benauwd hoestend terug.
Den ouden Pluis moeit men met geweldtegenhouden.
Klabats! — een glasgerinkel. Hij sloeg zeker het
raam in.
Pluis en nog een paar schreeuwden nog steeds:
„Hier, Piet! hier !"
't Werd een oogenblik bepaald stil, benauwd stil,
onder de omstanders.
Angst voor den jongen bekroop mij ook. Nog een
enkel oogenblik van spanning .... daar sprong Piet
weer uit den rook to voorschijn, met de kat onder
zijn buis. Zijn kleeren en zijn haar waren verzengd.
De eerste oogenblikken kon hij geen woord spreken
en zelfs geen adem halen, van de ingeademde, gloeiende stiklucht. De oude Pluis greep hem, 't nieuwsgierige yolk, dat nog niet begreep, wat Piet eigenlijk
uit het brandende huis gehaald had, thong op en ik
verloor het fijne van den afloop, van de ontmoeting
met vrouwke Plok, uit het oog.
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„Om een kat ! Om de kat van de tooverheks ! 't Is
schande ! Wat een waaghalzerij voor niets!" zei deze
en gene later.
Sommigen zeiden niets en dachten er het hunne van.
De brand breidde zich nog steeds uit.
De schuur van Floren was heelemaal ingestort,
't was een brandende puinhoop. Het huis en een
paar omringende huisjes stonden in lichterlaaie.
Waar moest dat heen ? Zoo kon het heele dorp wel
afbranden.
Daar verscheen de Burgemeester. Veel invloed had
zijn komst niet.
Waar kwam die vandaan ? Was die nu pas wakker
geworden ?
Ik dacht : „Zou die nu den sleutel gevonden hebben ?"
't Werd er niet beter op, toen de Burgemeester
optrad:
„En de spuit! Wat sta jullie daar toe to kijken!
Moet er niet gespoten worden ?"
Toen een hevig en lang dispuut met brandmeesters
en spuitvolk over de defekte spuit en er volgde nogmaals, op last van het Hoofd der gemeente, een nieuw
gemorrel en gewerk aan de spuit .... vergeefs .
geen water.
Een beter werk deed een troep mannen, die met
boomen en haken toeliepen en de muren en daken
18*
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der brandende perceelen omver rammeiden en neerhaalden. Dat gaf den brand een minder gevaarlijk
aanzien, de vlammen waren verlaagd, de wind had
er niet zooveel vat meer op.
Wat was dat ? Wat kwam daar aangereden ? Was
dat een wagen met nieuwsgierigen ?
Neen, 't was de spuit van het naburige dorp Langeraam. Een pear boerenwagens vol yolk volgden.
't Was een heele stoet.
Welke gevoelens er in den Burgemeester rezen,
toen hij meende:
Dat het niet noodig was, dat de Langerdeelers
den brand wel meester zouden worden, dat zij eigenlijk wel terug konden keeren enz. enz. is wel na te
gaan. Ook opperbrandmeester Van Ooijen voelde zijn
waardigheid te kort gedaan. Dat gaf weer nieuw geharrewar.
Roos en vele anderen waren er voor:
„Vooruit met de spuit! Aan 't werk! Zoo gauw
mogelijk water!"
Onderwijl gingen de vlammen weer hooger op.
Of dit de nood was, die den doorslag gaf, weet ik
niet zeker, maar opeens bracht de veldwachter den
uitslag:
„Toe maar! de Burgemeester vindt het ook goed!
Vooruit met de spuit!"
Na eenige minuten klonken de forsche halen der
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pompers. Er zat gang in en terwijl de handen haalden en vierden, telden de monden: „Een, twee!"
Futs! een ferme waterstraal vloog in het vuur,
dat het knetterde en siste!
Zienderooge werd men het vuur meester. 't Werd
al donkerder en donkerder in den omtrek, bij gebrek
aan opslaande vlammen.
Menigeen scheen te denken: nu zal de zaak wel
geredderd worden en ging naar hula.
1k informeerde nog bij een paar kennissen, hoe
Piet Pluis het er afgebracht had ? of er soms iemand
brandwonden bekomen had ?
Neen, dat was allemaal nog al goed afgeloopen.
Toen kon ik ook wel naar huis gaan en ik ging.
Mijn horloge zei, dat het over &nen was.
Als overwinnende partij begon het spuitvolk al
uitgelatener te worden. Van verre hoorde ik hen bij
het pompen een luchtig liedje zingen.
Den volgenden dag vertelde Jan Luit mij nog heel
wat bijzonderheden, o. a. ook, dat er 's nachts door
het yolk veel gedronken en ten slotte om de dorpseer en over de beleediging van de Langerdeeler spuit
flink gevochten was.
„En.... en... .", Luit zette een gezicht zoo ernstig
als een doodbidder.... „en nu is er nog een leelijker
ding!" 't Was nog niet zeker en moest geheim blijven.
Dat begreep ik dadelijk ook wel.
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Nu dan: 't Was aangestoken!
„Aangestoken ?"
Ja zeker! Een van de buren, die ook afgebrand
was, had zich zeer kort geleden hoog, veel te hoog
geassureerd. Zoo dicht mogelijk bij diens huis was
het hooi in brand geraakt. Bovendien was er een
jongetje in 't spel, die voor niets terugdeinsde. Om
zich goed te houden en den schijn of te wenden,
hadden Vader en zoon den Burgemeester en de brandmeesters eens flink uitgescholden en gezegd, dat in
de gemeente de heele rommel in de war zat.
Ik voelde wel, wie de verdachten waren, maar ik
dacht aan de kat en kon het niet gelooven.
„Kom, Luit, wie zoo slecht is, waagt zijn leven
niet voor een dier!"
— „Ja, j a, allemaal om de wereld te verblinden!
Maar 't zal hun zuur opbreken en van de beleediging tegen den Burgemeester en Van Ooijen hebben
we al proces-verbaal opgemaakt. Dat zal met geen
sisser afloopen, dat beloof ik U!"
— „Ik kan het niet gelooven, Luit."
— „We zullen zien, wat er van komt !"
Dat zullen wij dan ook maar doen.

Wee! den wolf, die in een kwaad gerucht
staat.
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agen-, wekenlang had Langerdeel stof tot praten.

leder kon vertellen, wat hem of haar bij den
brand wedervaren was, ieder kon zijn meening uitspreken, hoe de brand kon aangekomen zijn, ieder
kon het optreden der brandweer en de inmenging
der Langeramers met hun betere spruit beoordeelen
en.... het belangrijkst van alles, sommigen, die
van geheimzinnigheden hielden en graag achter alles
zooveel mogelijk boos opzet zochten, konden finis'teren over de oorzaak van den brand, of in bedekte
termen veronderstellingen maken: Weinig zeggen,
maar veel laten denken.
Ze wisten niet, of 't met dien brand wel zuivere
koffie was....
Er woonden aan den Dijk zulke rare mannen....
Er was dien avond toch geen onweer, hoe kwam
er dan. brand ?....
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Een der afgebranden was met dien brand wel
aardig uit den brand geraakt....
Men mocht natuurlijk niets zeggen, men mocht
iemand zoo maar niet lichtvaardig beschuldigen,
maar anders....
Velen wisten het wel, als ze maar eens zeggen
mochten, wat ze gezien en gehoord hadden....
Zoo woekerde de kletserij en de hater voort. Wie
eerst verondersteld had: Je kon het niet weten, 't
was best mogelijk, dat.... vertelde na eenige dagen
als hij wat bijval bij zijn buren vond, dat het vast
en zeker, dat het zoo klaar was als de dag, wie dat
zaakje aangestoken had.
Enkele mannen in de gemeente ergerden zich nog
dagen en dagen lang, omdat hun verzorging der
gemeentebelangen, hun beleid en hun optreden zoo
aan de kaak gesteld werden.
Enkele krantenberichten:
Men meldt ons omtrent den brand te Langerdeel
het volgende.... deden daar geen goed aan. Verbeeld
u een burgemeester en een opperbrandmeester, die
te laat komen en een brandspuit, die geen water geeft.
Buitendien werd er vlakaf beweerd, dat zonder de
hulp der Langeramers 't heele dorp wel had kunnen
afbranden.
Bepaald sarrend was een ingezonden stukje, waarboven stond: „Gemoedelijke dorpstoestanden" en
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waarin de geschiedenis der onvindbare spuithuissleutels nog eens breed humoristisch opgedischt werd.
Ongeveer een week na den brand waren op het
raadhuis bijeen: de burgemeester, wethouder Kooij,
de opperbrandmeester Van Ooijen en de veldwachter
Jan Luit.
De heeren waren sterk onder den invloed van de
beleedigingen en bespottingen hunne waardigheden
aangedaan en van den dorpsklets, waaraan een paar
hunner een behoorlijke portie geleverd hadden.
„Dus," zei de burgemeester, „we weten geen van
alien, wie de inzender of de inzenders van die hatelijke
berichten in de couranten zijn ?"
„Neen!" algemeen hoofdschudden.
„En jij, Luit, jij komt nog al eens hier en daar,
heb je ook niets kunnen ontdekken ?" vroeg de burgemeester.
„Al was het enkel maar van dat stukje in de „Provinciale Noordbrabander" vorschte Van Ooijen.
„Ja!" barstte baas Kooij uit, „van jou partijtje
zes en zestig ! hoe weten ze het ?"
„'t Komt niet to pas!" beet Van Ooijen boos terug.
Alle blikken waren op den veldwachter gericht. Hij
had nog niets gezegd. Zou hij er iets van weten ?
'k Heb hier en daar al eens gevischt, burgemeester.
Zeker weet ik 't niet. 'k Heb nog geen bewijzen,
maar . .
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„Nu, maar ?"
„Ja, als ik spreken mocht...."
„Ja, zeker moog je spreken. Daar vraag ik je toch
voor."
„Nu, burgemeester, ik weet zeker, dat baas Ruit
van den Dijk verschrikkelijk op jullie allemaal gescholden heeft. Door zijn toedoen vooral ook, heeft
Pluis het voile bedrag van zijn assurantie uitbetaald
gekregen.
„Ruit! baas Ruit!" brulde Kooij, denk je dat die
voor zoo iets lust en tijd heeft ? Neen man, dien ken
ik daar to goed voor!"
Van Ooijen, die eens onaangenaamheden met Ruit
gehad had, wist het nog zoo net niet.
De burgemeester weifelde en dacht meer aan iemand
uit Langeraam.
Wethouder Kooij hakte de zaak door: „Maar wat
kan het ons eigenlijk schelen, wie dat allemaal geschreven of ingezonden heeft, voor die bespreking
zijn we toch eigenlijk niet hier gekomen ook, is 't
wel ?"
„Nu nog mooier!" gilde Van Ooijen. „Wordt jij
zoo graag voor den gek gehouden ?
Heb je dan niet gelezen, welke beleedigingen er in de
kranten stonden voor den burgemeester en voor mij ?"
„En voor mij ook!" vulde Kooij aan.
„Ik hoor toch ook bij het gemeentebestuur t Maar

195
ik zeg: Laat ons dat alley stil aanhooren en verkroppen. Goed beschouwd, was de boel ook niet in orde en
hebben we wel wat verdiend, gij vooral Van Ooijen!
Wat zegt gij, burgemeester !"
„Nu nog mooier !" krijschte Van Ooijen nog harder.
„Heb jij 't ook gedaan, Kooij ?"
„Neen," zei Kooij, „maar laat ons het daar voor
houden, dan kunnen we verder gaan."
De burgemeester schudde het hoofd. Hij voelde
zeker ook schuld, want hij ging op de woorden van
den wethouder Kooij niet in. Hij voelde ook wel, dat
er met dit gedeelte van het onderzoek en de bespreking niet veel land te bezeilen was. Dan maar over een
anderen boeg.
„Hoor eens, mannen, in zooverre heeft Kooij gelijk, dat het er op 't oogenblik weinig toe doet, wie
al die leelijke beschuldigingen in de krant gezet heeft,
doch....
„Jammer genoeg zijn 't waarheden ook!" grinnikte baas Kooij.
„Verscheidene dingen zouden toch nog bewezen
moeten worden !" nijdigde Van Ooijen.
„Kom, mannen!" leidde de burgemeester, „er is
nog heel iets anders te behandelen."
Een blik van verstandhouding met den veldwachter
zei: nu ben jij dadelijk aan de beurt.
Baas Kooij was dat niet ontgaan, doch hij zweeg.
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Heel officieel ging de burgemeester voort:
„Jullie hebt stellig ook gehoord, wat er in de gemeente zooal over den brand op den Dijk gepraat
wordt. 't Is volstrekt geen geheim meer, neen, 't
wordt vlakaf beweerd: de boel is aangestoken! En
wie de schuldige of tenminste de verdachte is, behoef ik ook niet meer te zeggen."
Kooij hield zich niet meer in:
„Burgemeester, zijn we weer niet op weg ons met
dorpsklets, met ouwe-wijvenpraat in te laten ? Ik
weet heel goed, het is weer tegen Pluis en tegen dien
bengel van een Piet.
Maar laat ons als groote, bejaarde menschen toch
wijzer en voorzichtiger zijn. Ik denk nu ook weer
aan dat request van Luit om Piet Pluis naar een
verbeterhuis te sturen — ik heb daar later nog eens
een advocaat over gesproken — wat zouden we daar
een dwaas figuur mee geslagen hebben, als 't voor
den rechter gekomen was."
De burgemeester, Van Ooijen en de veldwachter
hadden al vooraf gecomplotteerd. Zij drieen keken
elkander lachend aan en vielen alle drie tegelijk
Kooij in de rede:
„Ho, ho! Kooij!"
„Ja, ja, Kooij, maar...."
„Neen, neen, Kooij! wij weten meer, dan gij
vermoedt," zette de burgemeester door. Ik heb na
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allerlei praatjes en geruchten den veldwachter last
gegeven oogen en ooren open te zetten en alles to
verzamelen, wat opheldering of bewijs zou kunnen
zijn. Hij heeft mij gisteren verslag gedaan.
Dat verslag heeft mij aanleiding gegeven, u uit
te noodigen tot een bespreking. Wil ik den veldwachter de hoof dpunten uit zijn rapport nog eens
laten herhalen ?"
Van Ooijen en Kooij knikten toestemmend, de
laatste met een ongeloovig gezicht.
„Welnu, Luit, laat ons 't rapport van uw onderzoek nog eens in 't kort hooren."
Luit zette een dienst-gezicht en stak van wal:
„Tijd, plaats en de meeste omstandigheden van
den brand zijn u alien wel bekend. Zooals bij elken
brand, dient de oorzaak opgespoord te worden. Als
politieman zou men dat al verplicht zijn, maar bovendien dringt de betrokken brandassurantiemaatschappij daar op aan. Nu was boer Floren veel te laag geassureerd, hij lijdt groote schade, doch Pluis heeft
zich pas kort geleden tamelijk hoog verzekerd. Dat
is verdacht."
„Waarom ?" viel Kooij er tusschen.
„Ja, Kooij, dat is verdacht," vond Van Ooijen.
De burgemeester, die alles wist, zweeg maar.
Mag ik verder, heeren ?"
De heeren zwegen.

198
„De agent der verzekeringmaatschappij vond het
ook verdacht en maakte bezwaren tegen de uitkeering, doch nu bemoeide baas Ruit zich er mee.
Tusschen haakjes, Ruit heeft bij dezelfde maatschappij een hooge verzekering. Hij voer heftig uit en....
't zijn de eigen woorden van den agent: hij overdonderde hem en dwong hem uit te betalen."
„Zeker een bange agent," zei Kooij, „maar wat
bewijst dat ?"
„Luister verder !" zei Van Ooijen.
„Nog even geduld!" meende de burgemeester.
„Dat is nog geen bewijs," weerlegde de veldwachter zichzelf, „maar 't is te begrijpen, dat ik mijn
onderzoek vooral in die richting voortgezet heb.
Welnu, Pluis had alleen zijn huisje goed verzekerd,
zijn inboedel niet en — de inboedel is zoo goed als
geheel gered."
„Och, wat !" zei Kooij, „die menschen hebben geen
inboedel !"
„Doet er niet toe!" viel Van Ooijen den veldwachter
bij. „Wat er was, is handig gered en was niet verzekerd, er was schijnbaar toch wel op brand gerekend."
„Verder, veldwachter, "zei de burgemeester droogjes.
„De brand is aangekomen in de hooischuur bij
Floren, waar dien dag nets of niemand in geweest
was. Het begon te branden aan den karat van het
huis van Pluis."
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Kooij schoot in een lath. De burgemeester en Van
Ooijen keken ernstig, Jan Luit beleedigd.
„Een leelijke verdenking werpt op Pluis ook dit
feit," triomfeerde de veldwachter, „Pluis, die anders
op Zondagavond altijd en altijd in de herberg zit,
was Zondagavond, den vijfden Maart, geen stap de
deur uit geweest. Waarom niet ? Wat deed hij, tegen
zijn vaste gewoonte in, thuis ?"
Deze mannen wisten nets van den ommekeer in
het leven en in het heele gezin van Pluis. Was baas
Ruit er maar bij geweest, die wist het wel.
Zoo werd een levensverbetering een bewijs voor
een beschuldiging van misdaad.
De burgemeester, Van Ooijen en de veldwachter
glunderden over het onomstootelijke van dezen bewijsgrond, doch de aan onschuld geloovende Kooij,
barstte uit:
„Wel, nu is het prachtig! Als iemand niet in de
kroeg zit, als hij rustig thuis blijft, wat ik me van
Pluis na den dood van zijn kind heel goed begrijp,
dan doet hij beslist kwaad, dan is hij een brandstichter !"
Jan Luit zocht nog kracht bij to zetten met zijn:
„Maar waarom verdenkt de heele gemeente de
Pluizen er dan van ? Vraag wie ge wilt, buts Kooij,
ieder zal dadelijk zeggen: nu, die kunnen dat best
gedaan hebben."
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„leder, dat weet ik niet. Maar dat is nog geen
bewijs."
De burgemeester en Van Ooijen waren, eerlijk
gezegd, wel wat teleurgesteld en keken het geval nu
wel wat anders aan dan gisteren, toen de veldwachter
hun alleen het verslag gedaan had.
„Hoor eens," zei de burgemeester, „of de Pluizen
schuldig of onschuldig ziin, is nog niet uitgemaakt,
maar ik voor mij, zie eenige redenen tot verdenking.
,Ik stel toch voor, over 't geval eens met den wachtmeester der marechaussees uit Langeraam te spreken.
Mogelijk wil die tot een verhoor overgaan. Hij is in
elk geval gevatter en handiger om de schuld en de
bekentenis er uit te krijgen, dan wij. Daar is toch
niets tegen Kooij ? Van Ooijen ? is 't wel ?"
„Neen," zei Kooij, „daar heb ik niets tegen, maar
ik vind het verkeerd, voorop te zetten: zij hebben
het gedaan! nu de bewijzen nog! Bij zoo'n verhoor
moeten we ook trachten de onschuld te bewijzen. lk
eisch, dat dan ook bans Ruit en de bange agent en
boer Floren gehoord zullen worden."
Goed, er zou met den wachtmeester der marechaussees over gesproken worden. Die wist dan wel
volgens de wet te handelen en zou wel mee uitmaken,
welke personen gehoord moesten worden.
Vader en zoon Pluis hadden geen zweem van vermoeden, wat hun boven 't hoofd hing.
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Piet had in 't dorp wel iets gemerkt, wel eens jets
hooren mompelen, een enkele brutale kameraad op
de werf had hem gekscherend, soms ook tergend,
wel eens iets naar 't hoofd gegooid, doch de oude
Pluis was een man, dien de meesten niet aandurfden,
dien men liefst mar met rust liet.
Op de werf van baas Ruit was het werk in vollen
gang. 't Was er zeer bedrijvig. Het nieuwe en nieuwerwetsche werk, de eerste bouw van een ijzeren schip,
had de voile aandacht en belangstelling van den
baas. Dat had ook nieuw werkvolk en nieuwe drukte
gebracht.
Er stond nog een nieuw houten schip in aanbouw en zoo juist had men een rijnaak de helling
opgehaald.
De mannen stonden even te verpoozen en de zaak
aan te zien, of 't schip wel heelemaal goed zat.
Daar ging de poort van de werf open en de veldwachter en twee marechaussees stapten het terrein op.
Wat was dat ? Wat kwamen die hier doen ? In
afwachting stond een groot deel van het werkvolk
verbaasd, zwijgend te kijken.
De baas stapte de binnenkomenden tegemoet. Ook
hij vermoedde nog nietg.
„Wat verlangen de heeren ?"
De wachtmeester der marechaussees, als het hoofd,
deed het woord:
Piet Pluis
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„Is Pluis hier aan 't werk ? Dien willen we graag
eens spreken."
„Ja, die is hier, daar komt hij juist aan.
Pluis, die heeren willen je spreken."
„Mij ? ! — Goed, laat ze maar zeggen, wat er van
hun dienst is."
't Was geen edele vreugd, geen guile lath, die op
sommige gezichten der omstaanders speelde.
„'t Is om jou to doen, Pluis!"
„Nu zul je mee moeten, jongen!"
Heel kameraadschappelijk was het niet, maar, in
verband met de praatjes van den laatsten tijd, vonden velen het niet meer dan billijk, dat een brandstiehter gearresteerd werd.
De wachtmeester deed nog een paar passen vooruit:
„Gij zijt Pluis, niet waar ?"
„Om U te dienen, wat was er ?"
„Wilt gij ons naar het raadhuis volgen ? daar wordt
gij voor een onderzoek verwacht."
„Ik, voor een onderzoek door de marechausses opgehaald ? — En wat voor een onderzoek ?—Waarvoor ?"
„Ja, dat zult gij daar wel hooren."
Onder de scheepstimmerlui mompelden enkelen:
„Dat zou hij niet weten ?"
„Hij houdt zich wel aardig van den doormen."
Baas Ruit zweeg en gaf zijn yolk een wenk, dat
ook te doen.
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Pluis bbdacht zich een oogenblik. Hij keek Piet
aan, die onderwijl toegeschoten was, en vroeg:
„Is het soma voor hem? Moet hij oak mee, Luit ?"
„Neen, nog niet. Misschien hebben we hem later
ook nog noodig, maar nu is 't voor je zelf, Pluis."

„Bois, die heeren willen je spreken."

„Zeg me eerst, waarvoor het is, Luit ? Dat weet
je wel! zeg op!"
„Luit glimlachte schamper en haalde de schouders
op, zonder antwoord to geven.
„Dat gezicht maakte Pluis onwillig:
„Neen, ik ga niet mee! lk weet niet, dat ik iets
14*
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misdaan heb, en je dan zoo maar op te laten brengen
door drie mannen van de politie! Ik ga niet mee!"
„Ja, het zal toch moeten," zei de wachtmeester,
„hoe ongaarne ook, in het uiterste geval, als gij bleeft
weigeren, zouden wij geweld moeten gebruiken."
„Ga maar mee, Pluis," bemiddelde baas Ruit, die
de zaak begon te begrijpen.
Doch de tusschenkomst van Piet, die alles allang
doorzien had, gaf den doorslag.
„Ga maar mee, Vader, ik ga ook mee. Ze zeggen,
dat wij den brand bij Floren aangestoken hebben, om
ons eigen huis ook of te laten branden. Gij halt ons
huis pas in de assurantie gedaan. Laat ons maar mee
pan, Vader, 't zal wel uitkomen, dat wij 't niet gedaan hebben."
„Is dat zoo ?" vroeg Pluis den wachtmeester met
een ongeloovigen glimlach, „moet ik daarvoor op
het raadhuis komen ?"
De wachtmeester knikte:
„Ja, wij zeggen niet, dat je het gedaan hebt, 't
geldt enkel nog maar een onderzoek."
Een verwijtende blik van Piet op den veldwachter
moest beteekenen:
„Jij bent onze beschuldiger, doch wacht maar eens !"
Luit kreeg het bloed in 't gezicht en moest zich
verbijten toen de oude Pluis zei:
„Ik zal meegaan, maar ik weet wel, wie hier in
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't spel zijn! Dat kon nog wel eens verkeerd voor je
afloopen, Luit !"
De marechaussees en de veldwachter, de oude en
de jonge Pluis trokken af.
Onderweg hadden ze spoedig een heele sleep van
kleine en groote nieuwsgierigen achter zich. In de
dorpsstraat liep, al wat beenen had, de straat op, of
tenminste aan het raam. Zoo'n arrestatie brengt de
gemeente in opschudding.
„Gauw ! gauw ! daar hebben de marechaussees
Pluis al gehaald ! Zie je wel, dat hij 't gedaan heeft ! —
Piet loopt er ook bij. Ja, j a! ze hebben het wel degelijk
gedaan, hoor !"
Op de wed werd nog even nagepraat. De meesten deelden het gevoelen van den Baas:
Pluis was wel een ruwe kerel en Piet een ondeugende
bengel, maar op oneerlijke of gemeene daden had
niemand ze ooit betrapt.
„En ik ken Pluis nu toch al meer dan dertig jaar
en Piet zoolang hij leeft," zei Ruit. „Vroeger dronk
Pluis wel eens een borrel meer dan hem dienstig
was, maar sedert den dood van Keeke is dat ook uit !"
Enkele voorzichtigen zwegen, zonder openlijk
partij to kiezen. Ze hadden het tot nog toe niet geloofd, maar nu Pluis en Piet gearresteerd werden,
moest er toch wel iets van waar zijn. Dat de Baas
Pluis altijd de hand boven 't hoofd hield, omdat
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hij zoo'n bekwaam workman was, moisten ze wel.
Bij het verhoor op het raadhuis ging het niet
zoetsappig toe.
Piet moest in de vestibule wachten. De oude Pluis
werd eerst alleen in 't verhoor genomen. Hij gooide
elke beschuldiging, zelfs elke op schuld zinspelende
vraag, ver — ver weg. Hij voer heftig uit tegen den
burgemeester en den veldwachter en Van Ooijen. Na
den wachtmeester der 'marechaussees verzekerd to
hebben, dat hij en zijn jongen part noch deel aan den
brand gehad hadden, wilde hij ternauwernood meer
antwoord geven. Soms lette hij niet eens meer op
de vragen. Onwillig en beleedigd schreeuwde hij uit,
zoodat Piet het buiten de deur duidelijk verstaan kon:
„Jullie kunt vragen en praten, wat je wilt, wij
hebben er geen schuld aan! Ik wil door jullie niet
verdacht en beschuldigd worden! Wijs me eens eon
oneerlijke daad aan, door mij of mijn jongen gepleegd! Dat kun je niet!
Maar ik heb den burgemeester en Luit en Van
Ooijen beleedigd met hun knappe brandspuit en
vroeger met andere dingen, die ik niet zwijgen kon!
En jij, Luit, jij hebt eon pik op den jongen, omdat
hij je al meer dan eons to glad of geweest is! Maar
ik zal je...."
„Zwijg, Pluis!" gebood de burgemeester.
„Ik zal zwijgen, burgemeester, als gij uw valsche
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beschuldiging intrekt en anders zwijg ikvoor niemand !"
„Zwijgen, Pluis! en enkel antwoorden op onze
vragen!" zei de wachtmeester streng.
Piet werd binnengeroepen.
Hij legde kalm de verklaring af, dat vader, hij, zijn
zusjes en vrouwke Plok tot tien uur in huis gezeten
hadden, dien Zondagavond. Toen ze allen juist to
bed waren, hoorden ze „brand!" roepen.
„Is je vader 's avonds altijd thuis ?" vroeg de
burgemeester.
Vroeger niet !" zei Piet rondborstig, „maar na den
dood van mijn zuster Keeke is vader geen enkelen
avond meer de deur uitgeweest."
„Heeft je vader wel eens met je over de assurantie
en den brand gesproken ?" vroeg de wachtmeester.
„Ja, heel dikwijls!" zei Piet. „Wij bespreken alles
over het huishouden."
„Zei vader niet, waarom hij het huis liet verzekeren ?"
„We hebben ons huis laten verzekeren, omdat baas
Ruit zei, dat we het moesten doen."
„En toen het afgebrand was ?"
„Toen zei vader later: 't lijkt wel een beschikking,
't is net, of 't zoo heeft moeten zijn."
Pluis hield zich niet meer in:
„Is 't nu onderhand genoeg, heeren ? Zijt gij-haast
overtuigd, wachtmeester, dat wij tot zoo iets gemeens
niet in staat zijn ?"
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Weer werd Pluis door den burgemeester en den
wachtmeester tot zwijgen aangemaand. Zelfs Piet zei:
„Zeg maar niets, Vader. Bedaar nu toch !"
Toen na vragen en wedervragen over assurantie,
over de plek, waar de brand was uitgebroken en
dergelijke; toen ondanks alle duidelijke antwoorden,
vooral die van Piet, de heeren hem nog maar altijd
voor schuldig schenen te houden, werd Pluis nog
krieweliger en woester. De aanwezigheid der marechaussees had hem langen tijd nog wat in bedwang
gehouden, doch den slotte viel hij uit:
„Nu is het wel geweest, dunkt me! Ik moet schuldig
zijn, dat merk ik aan alles wel! Maar dan zal ik er
zelf een eind aan maken ! 1k ga weg! Kom, Piet!"
„Neen !" zei de burgemeester, „je gaat niet weg!"
Pluis keerde zich om, terwijl zijn spotlach duidelijk
te kennen gaf : Wie zal mij dat beletten ?
Jan Luit greep hem bij den arm en den schouder.
Een woeste zwaai van Pluis slingerde den veldwachter
tegen den muur. De marechaussee sprong toe en
greep Pluis met krachtige handen in den nek. Ook
Luit wilde weer mee aanpakken, doch Piet was hem
voor en vloog hem als een tijger aan de keel.
Een oogenblik was er een vreeselijk tumult: de
mannen rolden worstelend op den grond, een paw
stoelen kantelden en kraakten, de tafel schoof van
haar plaats.
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Ook de wachtmeester en zelfs de burgemeester
pakte mee aan.
Zoo werd Pluis overmand. Piet werd door Luit
ruw de deur uit en op straat gegooid.
Na eenige oogenblikken van geweldig verzet werd
Pluis, die wel razend leek, door drie man in het
arrestanten-hok of „in 't kot," zooals men dat in 't
dorp noemde, gebracht.
De heeren zaten ten slotte wel wat met het geval
verlegen. Kon men Pluis in arrest houden ? — Was
er iets van zijn schuld bewezen ?
Waarschijnlijk het meest om zijn ruwheid en onverschilligheid, waarachter schuld zich dikwijls verschuilt, werd er besloten hem de eerste uren, mogelijk
tot morgen in verzekerde bewaring to houden.
Onderwiji kon men Baas Ruit en boer Floren
hooren.
Piet wachtte nog een poos op straat, of vader
ook kwam. Toen dat wat lang duurde, dacht hij
aan zijn zusjes en ijkle huilend van woede naar huis.
Enkele menschen op den Dijk, begaan met het
lot der kinderen, die daar in den avond alleen bleven
zitten, zochten ze op. Schreiend zaten ze bij elkander. Piet schreide ook, maar nog meer huilde hij
van woede over het aangedane onrecht. Van tijd
tot tijd droogde hij zijn tranen, balde de vuisten en
dreigde in de richting naar het dorp.
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„La,mme Luit! vervloekte Luit! Valschaard! Gemeene leugenaar!" siste hij.
Dan weer zocht hij, als de sterkste, als een man,
zijn zusjes te troosten.
Baas Ruit en Klaas Ruit, zijn oudste jongen, die
van Piets leeftijd was, kwamen ook eens kijken en
zorgden voor wat extra eten en drinken.
Piet haalde Vrouwke Plok. Deze bleef bij Janske
en Grietje. Hij ging weer naar 't dorp. Hij voelde,
dat hij vader helpen moest.
Onderwijl was boer Floren gehoord.
Die had niet veel te vertellen. 't Was in de schuur
aangekomen, maar hoe ? dat was hem tot nog toe
een raadsel. Geen zijner verkiaringen of antwoorden
had echter iets bezwarends voor Pluis.
Bij zijn thuiskomst vertelde hij aan zijn vrouw en
aan het yolk, waarom hij. op het raadhuis geroepen
was en dat Pluis in 't kot zat. Die had de schuur in
brand gestoken, zeiden ze.
„Ja," zei de knecht, „daar is in 't dorp al zooveel over gepraat, maar dan zal hij het toch gedaan
hebben."
„Arme bloeien van kinderen!" zei de boerin, „geen
moeder, de oudste zuster niet lang geleden gestorven en nu vader in 't kot!"
Opeens barstte de meid in luid schreien en snikken uit:
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„O, baas! o, vrouw — Pluis beeft het niet gedaan! — Ik was toen Zondags 's avonds een tijdje
alleen thuis! Ik heb met den lantaarn een ongeluk
gehad bij het hooi! — Ik heb het gedaan! — 0, o !
en nu zit Pluis onschuldig in 't kot!"
Floren, zijn vrouw, de knecht en de kinderen
stonden geheel verslagen.
Maar de boer was spoedig weer bij zijn zinnen.
„Wel, alle duivels, Kaat! dat je dat zoo lang verzwegen hebt!"
„O, baas ! ik dorst het niet te vertellen! 'k Heb
wel tegen honderd menschen, die er over praatten,
gezegd: 'k geloof ,nooit, dat Pluis het gedaan heeft!
Maar ik dorst toch niet te bekennen, dat het mijn
schuld was! Maar wat nu, baas ? Wat nu begonnen ?"
„Kom mee !" zei de boer, „dadelijk mee naar
't raadhuis!"
„O, neen! dan zetten ze mij in 't kot!"
„Dat zal niet gebeuren, maar we moeten toch
dadelijk gaan zeggen, dat ze Pluis los moeten laten!"
't Kostte nog heel wat overredingskracht en er
werden nog heel wat tranen door de meid gestort,
ITO& ze te bewegen was, mee naar 't raadhuis te gaan.
Toen boer Floren en de nog altijd snikkende en
lamenteerende meid in de dorpsstraat bij 't raadhuis
gekomen waren, ontmoetten zij Piet.
„Wat scheelt er aan, Kaat ?" vroeg deze.
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„Kom mee, Piet !" zei de boer, „kom mee naar
t raadhuis ! Je wader is totaal onschuldig! Kaat heeft
bij 't hooi een ongeluk gehad met den lantaarn!"
't Spookt er anders, daar binnen!" grijnslachte
Piet, „maar nu ga ik zeker mee !"
Daar binnen, dat is op 't raadhuis, was baas Ruit
bezig den burgemeester en den wachtmeester ongezouten zijn meening te zeggen over hun handelwijze,
om Pluis, zonder eenig overtuigend bewijs, in 't
kot te zetten, toen ons drietal onaangediend binnen
stapte.
Wat moest dat beteekenen ?
,Wat nu, Floren ?" zei de burgemeester verwonderd.
Ook baas Ruit keek verbaasd op en zweeg midden in zijn woordenvloed.
„Burgemeester, bier Kaat, onze meid, heeft met
het licht een ongeluk gehad bij het hooi ! Pluis is
onschuldig !"
„Ja! ik heb een ongeluk gehad! Pluis heeft het
niet gedaan!" gilde Kaat ook nog.
„Vader heeft het niet gedaan, he!" schreeuwde
Piet triomfantelijk.
Of hun de schillen van de oogen gevallen waren,
of zij van stikdonkeren nacht opeens in het helste
licht verplaatst waren, zoo onthutst en verbluft keken
en de burgemeester, en de wachtmeester, en de
veldwachter en baas Ruit. 't Gezicht van den laatste
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teekende echter spoedig blijdschap en voldoening.
Na enkele vragen van den burgemeester en den
wachtmeester, waarop Kaat telkens kermend antwoordde : „Ja, heeren, ik heb het gedaan ! maar zet
mij toch niet in 't kot !" bleek de heele toedracht der
zaak wel glashelder.
„En Pluis ?" merkte baas Ruit op.
„We zullen hem dadelijk vrijlaten," zei de burgemeester.
Dat geschiedde.
Toen Pluis binnentrad keek hij op zijn beurt ook
verbaasd op. Hij had geen tijd om zijn woede lucht
te geven.
Ruit en Floren en Piet en die snikkende Kaat.
„Pluis," sprak de burgemeester deftig, „'t spijt ons
dat wij je van brandstichting verdacht hebben."
Zoo, burgemeester ! maar 't zal mij eens benieuwen,
hoe dikwijls mijn jongen en ik nog van iets gemeens
verdacht zullen worden!"
„Kalm nu maar, Pluis," zei Ruit.
„Ja, Vader, schei nu maar uit," voegde Piet daarbij.
Ter verontschuldiging meende de wachtmeester nog
te moeten zeggen:
„Je woest optreden, Pluis, heeft je nog de meeste
onaangenaamheden bezorgd."
„Ik zou wel eens willen zien, wachtmeester, hoe
jou zoo'n valsche beschuldiging smaken zou!"
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Weer dreigde er ruzie.
„Ge kunt naar huis gaan!" had de burgemeester
al wel drie-, viermaal gezegd.
„Kom, vader!" — „Kom, Pluis!" herhaalden Piet
en baas Ruit.
Zonder groet van Pluis of Piet en na een droog:
„goeien avond!" van Ruit, stapte dit drietal op.
Floren en Kaat bleven nog even op 't raadhuis
om een volledige verklaring of te leggen, waarvan
proces-verbaal opgemaakt werd.
Vader Pluis raakte niet weer op streek, voor hij
Janske en Grietje en Vrouwke Plok, thuis alles verteld had. Toen hij 't over de kermende en lamenteerende Kaat had, moest hij toch ook even lachen.
„Ziezoo !" zei Piet, nu zal 't geklets over ons, in
't dorp en op de werf, ook wel uit zijn."
Of dat wel waar was, komt later. Voorloopig had
de goede gemeente al weer heel wat te praten:
.

Pluis was opgebracht, had met Jan Luit en de
marechaussees gevochten en had in 't kot gezeten.
De bekentenis van boer Florens meid gaf wel
een heel anderen kijk op Pluis, doch kon hem niet
geheel schoon wasschen. Dat was veel te eenvoudig.
Men noemt geen koe bont, of er is wel een vlekje aan.
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Hout en ijzer.

Is wij spreken over een schip — tien tegen een,
dat gij u een ijzeren schip voorstelt. Vijftig
jaar geleden was dat anders, toen waren de schepen
in 't algemeen van hout; er voer een enkel ijzeren
tusschen door. IJzer is geleidelijk het meest algemeene materiaal geworden.
Bijna een eeuw had de scheepstimmerwerf van
Ruit bestaan. De grootvader en de vader van den
tegenwoordigen baas Ruit, hadden hem onder denzelfden titel beheerd.
Buiten tegen de grootste overkapping, naar den
kant van het water — want daar voeren de belanghebbenden! — zaten heele rijen met plankjes, waarop
de namen der schepen stonden, die hier gebouwd
werden. Dat waren alle houten schepen: tj taken,
aken, pramen, otters, boeiers, spitsen e.a.
Daar zou verandering in komen. Er was een heele
nieuwigheid op til.
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Baas Ruit was een kerel, die wat aandorst, die
als 't getij verliep, de bakens moist te verzetten.
Een paar maal was er een ijzeren schip in de Langerdeeler haven geweest. Wie daar bijzonder oog en
belangstelling voor had, valt licht te begrijpen.
Ruit en zijn meesterknecht, die den schipper wel
kenden, namen de constructie en den vorm van
't schip terdege op. Zij informeerden naar prijs, goede
vaart, weerstand, onderhoud enz. enz.
Later togen onze twee scheepsbouwers naar de
„Noord" en zagen daar zooveel mogelijk te weten
te komen omtrent den ijzeren bouw, de inrichting
van een werf en machinerieèn, de loonen van goede
werklui in dit yak en dergelijke. Toen thuis aan
't rekenen.
't Resultaat was, dat de werf van Ruit naar den
kant van den polder belangrijk uitgebreid werd. Op
het nieuwe stuk verrees een groote, wijde ijzeren
overlapping, er werden voor goed geld eenige bekwame ijzerwerkers uit de Noord gehaald en....
er kon met den ijzeren bouw begonnen worden.
De scheepstimmerlui, die altijd, sommigen een
leven lang, in den houten bouw gewerkt hadden,
zagen het nieuwe bedrijf lang niet allen even goedguns tig aan.
Tijdens het bouwen der nieuwe helling en het
stellen van walsen voor het buigen van ijzeren
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platen, plons-, boor- en andere machines, werd er
schier dagelijks over den nieuwen bouw gepraat.
't Ligt in de rede, dat vele oudere werklui aan
het hout vasthielden. De ijzermannen waren meest
j ongeren.
Alle verandering was geen verbetering, meenden
de behoudende houtmannen. Zoo'n ijzeren schip
moest veel lichter lek slaan en dan was het moeielijk te stoppen. Hoelang zou zoo'n ijzeren ketel het
uithouden.? Zoo'n ding kon toch niet werken als
een houten schip, dan brak het!
Baas Ruit was totaal verblind, hij verwachtte
alles en nog wat van het ijzer. Zijn zoon Klaas en
Piet Pluis en nog een paar jongeren waren niet bij
het vreemde werkvolk en de nieuwe inrichting weg
te slaan.
Of het kwam door het praten van Piet, of dat
Ruit hem overtuigd had, maar de oude Pluis helde
ook tot de ijzerpartij over.
„'t Zou wel wonder zijn," zeiden de „houten"
achter zijn rug, als hij en zijn jongen niet voor de
nieuwigheid waren!"
„'t Is om witte voetjes bij den baas te doen!"
smaalden anderen.
Zoo was de eendracht op de werf heel wat verzwakt. De oude scheepstimmerlui, het vroegere yolk,
raakte verdeeld en de nieuwe, vreemde ijzerwerkers
Piet Mule
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— die ook nog hooger loon hadden! — waren niet
spoedig ingeburgerd.
Maar gewerkt en doorgezet werd er, daar zorgde
Ruit wel voor.
Zoodra alles gereed was, werd er niet op een bestelling gewacht, doch de baas zette een ijzeren
schip op voor eigen rekening. 't Moest een proefstuk, een aanbeveling zijn voor de toekomst. Een
bekwaam teekenaar maakte het ontwerp en alleen
eerste klas materiaal zou verwerkt worden.
Zoodra de kid gelegd was, kwam er aan de nieuwe
loods een bordje: „Dina". Dat was de naam van het
nieuwe schip, naar het dochtertje van baas Ruit.
De nieuwigheid van den ijzeren bouw werd in het
dorp lang en breed besproken, er kwamen zelfs berichten en artikelen over in de kranten.
In het algemeen gaf men baas Ruit groot gelijk.
Men prees zijn ondernemingsgeest en: wie in zijn
yak wat wil zijn en wat wil blijven, moet met zijn
tijd mee.
Weken en wekenlang hadden de hamers der klinkers tegen de bouten gerinkinkt. 't Was een heel
andere slag en klank, dan het houtachtig kletsende
geluid van den breeuwhamer.
leder, die over den Dijk de werf voorbijkwam,
bleef voor de open poort even staan, om het magere
ijzeren spantengeraamte to bekijken. 't Was een
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heel ander gezicht, dan de stevige kromhouten der
houten schepen.
Een volgenden keer kon men zien, hoe er al verscheidene platen, of ijzeren lappen aangeklonken waren.
't Werk vlotte uitstekend.
De nieuwe werklui werden door verscheidene vroegere houtwerkers geholpen. Zoo geleidelijk wilde de
baas onder de Langerdeelers ook ijzerwerkers kweeken.
Sommigen hadden de knepen der nieuwe kunst
al gauw weg. De oude Pluis en Piet legden bepaald
talent aan den dag.
De romp van 't schip en een groot deel van 't binnenwerk was klaar. Het kon van stapel loopen.
Op Woensdag den zooveelsten Juni van het jaar
1800 en zooveel, wapperden op de werf van baas
Ruit tal van vlaggen. 't Werk lag voor een groot
deel stil. De meeste werklui stonden in groepjes te
praten en te gesticuleeren. Sommigen hadden zelfs
't Zondagsche pak aangetrokken. 't Was duidelijk,
er zou feest zijn op de werf.
Iedereen in 't dorp wist wel, wat er ophanden
was. Maar nu vertelden de vlaggen heinde en ver
— want een paar waren aan zulke hooge marten
geheschen, dat ze boven alles uitstaken — dat vandaag het eerste ijzeren schip, de „Dina", te water
zou gelaten worden.
16*
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Een dorp, als het niet te groot is en niet te dicht
bij een stad ligt, behoudt altijd nog zoo iets patriarchaals. In belangrijke zaken en vraagstukken is de
heele gemeente betrokken. Bij een feest van eenige
beteekenis worden niet alleen de naaste buren ingelijfd, doch de heele buurt wordt er in betrokken en
meestal doen verderafwonenden ook mee van den
weeromstuit.
Baas Ruit had het gemeentebestuur, de dorpsgeestelijken en alle notabelen genoodigd. De anderen
zouden vanzelf wel komen.
Ook ik had in mijn kwaliteit van „mesjeu" —
Ruit had nog een paar kinderen op school! een
uitnoodiging ontvangen en Piet Pluis had mij meer
dan eens op 't hart gedrukt en de vaste toezegging
afgevergd, dat ik er ook bij zou zijn. Maar zonder
dat, was ik uit mezelf belangstellend en nieuwsgierig
genoeg.
Half twaalf ging de school uit en, wie van 't jonge
volkje wist niet, wat er op den Dijk, op de werf van
baas Ruit gebeuren zou.
Om twaalf uur precies zou de laatste stut weggeslagen en de tros gekapt worden.
leder moet, dunkt me, iets gevoelen voor de corabinatie: Twaalf uur, het middelpunt van den dag!
en.... een feit, als het van stapel loopen van het
eerste ijzeren schip.
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Toen ik buiten de school kwam, waren, tegen de
gewoonte, alle kinderen reeds gevlogen. Ginds in de
dorpsstraat zag ik de laatsten den hoek omslaan naar
den Dijk.
Vanzelf kreeg ik ook wat haast in 't lijf.
Wat een menschen op de been! 't Leek wel kermis
op den Dijk.
Op het voorste deel van de werf, dat voor iedereen
toegangelijk gesteld was, stonden de menschen bepaald
schouder aan schouder. Met moeite kwam ik door
de poort en binnen de omheining, die de uitgenoodigden en notabelen beschermde tegen den drang der
uit-eigen-beweging toegestroomden. 'k Zag zelfs verseheidene vreemden uit naburige dorpen.
't Was een vroolijk, feestelijk gezicht, al dat yolk
zoo amphitheatersgewijs opgesteld. Allen met blozende
en stralende gezichten in den fellen zonneschijn.
De hoogste rangen: op de schutting, op een loods,
op een stapel afbraak en sloophout, of in de takken
der boomen op den Dijk, werden meest door de jeugd
ingenomen.
Al die drukte voor dat schip ?
Ja, maar bedenk wel, 't was de eerste ikeren sehuit,
die op de werf to Langerdeel, neen, die in den heelen
omtrek gebouwd was!
Dat alle scheepstimmerlui en schippers en varensgezellen het wilden zien is natuurlijk, maar als het
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niet iets heel belangrijks was, zou dan de burgemeester, de pastoor en de dominee, zouden dan
dertig, veertig notabele ingezetenen en nog een
tiental belangstellenden uit naburige dorpen gekomen
zijn ? Zou de veldwachter dan in uniform, met den
hartsvanger aan, tegenwoordig zijn om de orde to
handhaven ?
't Werd eenigszins stil onder de toeschouwers.
Duidelijk hoorde men baas Ruit en den meesterknecht
aan het werkvolk bij het schip bevelen geven.
Wie een horloge had, keek eens hoe lang het nog
duren zou.
,Nog vier en een halve minuut vOOr twaalven!"
riep een jongen van 't schellinkje, boven uit een boom,
die zoo gelukkig was, dat hij de wijzerplaat van den
toren zien kon.
't Werd nog stiller.
Wat beheerschte de kalm tikkende klok, ginds boven
in den dorpstoren, toch een macht van menschen en
dingen.
Roerloos lag de ijzeren klomp daar. Masten of
tuig stonden er nog niet op. Aan eenige vaarboomen
en staken wapperden op het dek vlaggen en vlaggetjes, de eerste van de nationale en de laatste van
allerlei kleuren.
Nog twee stutters schoorden het gevaarte. Twee
manners stonden met mokers gereed om de blokken en
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palen weg te slaan. Een stevige kabel hield den reus
nog gekneveld.
Dina, de dochter van baas Ruit, naar wie het schip
gedoopt was, stond net een bijl, waarvan het staal
geschuurd en de steel afgeschraapt was, gereed om
te kappen, op den eersten slag van twaalven.
't Was bepaald stil op de werf.
„Nog een minuut !" riep de j ongen boven uit den boom.
Ruit, anders een kalme, krachtige kerel, had iets
opgewondens in 't gelaat. Hij ging bij zijn dochter
Dina staan en riep nog eens waarschuwend:
„Allen klaar ?"
't Was doodstil.
De mannen bij de stutten hadden de mokers op
den schouder, gereed om een zwaai en een forschen
slag te doen. Het meisje had de bijl opgeheven. Een
paar lui op het schip, o.a. ook Piet Pluis, stonden
onbewegelijk aan het roer en aan de mastkokers.
Bam!....daar was het teeken.
„Sla toe!" schreeuwde Ruit.
Een paar doff e slagen deden de stutten wegduikelen.
Het meisje kapte den kabel grootendeels door en de
rest knapte af.
Eerst was het, of er na een klein scheutje, geen
verdere beweging in het schip zou komen, of het
niet scheiden wilde van zijn geboorteplek, waar het
maandenlang gelegen had.
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Maar ziet! opeens kwam er leven in: een schuivend,
knarrend geluid en met een luid geklots en geplas
schoof de „Dina" met versnelde vaart over de gesmeerde balken te water.
Het laatste deel viel enkel met het oog waar te
nemen, want een luidkeels, alles overheerschend:
„Hoera! Hoera!" werd aangeheven.
Als zegeteeken zwaaide alles met hoeden en petten
en zakdoeken.
Spoedig verminderde de vaart van het schip en
gehoorzaam aan zijn stuurman, zwaaide het statig
weer bij.
Het opgeschrikte water kwam allengs tot bedaren
en de geestdriftige menschen ook.
De burgemeester, de dorpsgeestelijken, de vrienden
en kennissen en ieder, die maar de gelegenheid had,
drukte baas Ruit, den ondernemenden bouwmeester,
de hand.
De nieuwsgierigen trokken langzamerhand af. De
jeugd daalde neer uit boomers, van schuttingen en
daken en stapels en vond ook, dat het afgeloopen was.
Er zou wel geen wanorde meer ontstaan. Jan Luit
vertrok dus ook.
Het hek werd gesloten en het verdere feest werd
beperkt binnen de omschutting van den scheepstimmerwerf. Er zou dien dag niet meer gewerkt worden.
In een loods lagen een paar vaten bier op stelling.
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Spoedig gingen kannen en kroezen en glazen lustig rond.
Baas Ruit, de ontwerpers en uitvoerders van het
werk, de schipper, die op de schuit zou gaan varen,
ieder werd op zijn beurt betoast en bedronken. De
bloei van de werf, het welslagen van deze eerste
proef in het ijzer, de gelukkige vaart van de „Dina"
het lang leven van den baas en alle aanwezigen werden
beurtelings bezongen en toegejuicht.
In het spreekwoord van den wijn en den man en
de kan, zal ook wel bier kunnen staan, al mag dan
mogelijk de kan ook wat grooter zijn.
Versnelde polsslag en verhitte hoof den maken de
tong los en laten het binnenste des harten zien.
In dien toestand denken de meesten hardop en
werken de hartstochten veel sterker, of liever de
uiting is krasser, omdat de toomen van verstand en
overleg zijn afgegooid, omdat de pallen van gezag en
fatsoen zijn opgelicht.
Vooral de „ijzermannen" waren uitgelaten, de
„houtpartij" dronk en zong wel lustig mee, doch zoo
hier en daar ging het niet meer van ganscher harte.
Aan: „Leve de scheepsbouw!" of „Leve baas Ruh!"
werd door allen 4eelgenomen, maar: „Leve de „Dina!"
of „Leve de ijzeren bouw!" lieten sommigen zwijgend
voorbijgaan.
Het smeulende vuur was in de gemoederen der
mannen wel aanwezig. Deze of gene behoefde er
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slechts olie op te gieten, om een op- en uitslaande
vlam te krijgen.
De olie kwam.
De min of meer opgewonden woorden van den
Baas, van den meesterknecht, van den voorman der
nieuwe werklui, van den schipper en anderen, had
men hier en daar hoewel mokkend, toch zwijgend,
aangehoord.
Maar daar raakte Pluis aan het woord:
„En ik zeg, mannen, dat ijzer een toekomst heeft.
Ik wil 't graag bekennen, dat ik eenigen tijd geleden
ook met een 'wheel oog naar het vreemde werkvolk
en de kiel van de „Dina" gekeken heb. 'k Heb ook
willen vasthouden aan den houten bouw, dien ik in
den grond meen te kennen, maar nu wil ik eerlijk
.

bekennen...."
„Jij eerlijk bekennen ? Jij eerlijk !" viel Wouter de
Vrong, van de houtpartij, er tusschen.
Pluis hield verbluft op. De anderen spitsten de
ooren.
„Ik niet eerlijk, Wouter ? Ik niet eerlijk ! — Je durft
heel wat te zeggen!"
„Wat ik gezegd heb, wil ik herhalen. Ik geloof,
dat er onder ons meer zijn, die je niet vertrouwen.
Jij wilt den Baas een veer op de pet steken en
jouzelf en je jongen erin dringen, en dan zijn we
niet van plan, zulke mooie woorden over eerlijkheid
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aan te hooren van iemand, die bekend staat...."
De beleediging van zijn eerlijkheid deed bij Pluis
den drift overkoken en zonder nog te weten, wat
De Vrong verder zeggen zou, beet hij hem toe:
„De Vrong, weet wat je zegt! lk laat me niet beleedigen
Piet was naast Vader gekomen en, met gebalde
vuisten, keek ook hij den belager uitdagend aan.
„Ho, ho!" wilde baas Ruit met een neerdrukkend
handgebaar den 'opkomenden twist bedaren.
„Niet zoo heftig, mannen! Pluis meent het goed!
Laat ons dezen dag niet door ruzie bederven!"
De meesten, vooral van de ijzerpartij, zeiden ook:
„Kom, kom! geen ruzie! drink af !"
Anderen vielen De Vrong met gemompel bij en
nog anderen deden dat, door te zwijgen.
Pluis merkte die stemming onder de kameraads
op. Blakend rood van woede riep hij woest:
„Laat De Vrong zeggen, wat hij weet! Hij Tal
het zeggen, of ...." De gebaren vulden de rest aan.
„Dat zal ik!" schreeuwde De Vrong, „omdat we
allemaal en de baas ook, heel goed weten, hoe het
er met jou voorstaat. Denk je soms, dat wij niet...."
„Schei uit! niet verder!" beet Ruit De Vrongs
woorden af.
Maar dat waren hier geen baas en knechten meer,
't waren opgewonden, doldriftige, ruwe kerels tegen-
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over elkander, door geen woorden van gezag to breidelen.
Ondanks het nog eens herhaalde:
„Houd op! geen woord meer!" van den Baas,
krijschte De Vrong uit:
„Derek je soms, dat wij die indringerij en pluim-

„Sohei uit! niet verderl” beet limit.

strijkerij nog langer verdragen kunnen van iemand,
die in de heele gemeente bekend staat voor een
dronkaard, die door iedereen wordt aangezien voor
een dief en een brandstichter! Ja, jij en je mooie
jongen!"

230
De maat liep over.
Piet, die eerst nog neiging had, om te helpen bedaren, gilde nu:
„Vader! moeten we ons dat laten zeggen ?"
Toen hij op De Vrong wilde toespringen, werd hij
door een paar omstanders gegrepen. Doch de oude
Pluis vloog als een getergde stier op De Vrong los
en greep hem in de borst.
Er dreigde een woeste vechtpartij.
Gelukkig beschikte baas Ruit over reuzenkrachten.
Hij sprong tusschenbeide en slingerde de mannen
met geweld uit elkander. Terwijl hij Pluis tegenhield,
wilde De Vrong zich weer op hen werpen, doch de
bliksemende oogen en het „Terug, De Vrong!" van
den forschen baas deden den aanvaller even weifelen. In dit oogenblik schoten de andere mannen
toe en leidden De Vrong met geweld weg.
Schuimbekkend en met gebalde vuisten stond Pluis
te stampvoeten van woede. Geen woorden van den
Baas, of van Piet, of van de andere mannen, konden hem tot bedaren brengen. Opeens zakte hij in
elkander en lag stuiptrekkend op den grond.
Piet kermde: „Yoder! vader! bedaar toch!"
De andere mannen stonden een oogenblik verbijsterd toe te kijken.
De baas liet den bezwijmenden Pluis voorzichtig
in huis dragen.
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De werklui stonden op de werf, de meesten sprakeloos, anderen fluisterend, bij elkander. Wat daar
in enkele minuten was afgespeeld, had alien zeer
getroffen.
De bass kwam weer buiten en zei ernstig:
„Manners, alles is voor vandaag afgeloopen. 't Spijt
me, dat we zoo van elkander moeten gaan, maar
gee kunt vertrekken. Pluis ligt nog altijd bewusteloos.
Ik heb den dokter laten halen."
Met een gevoel van onvoldaanheid en teleurstelling
over den afloop van dezen dag, ging het yolk
aarzelend, de poort uit. Sommigen, die toch wilden
weten, hoe het met Pluis zou afloopen, hadden in
loods of werkplaats nog wel iets te verzorgen, of op
te bergen.
Een kwartier later kwam de dokter. Die kon helaas
niets anders constateeren dan den dood door beroerte.
Zoo was Pluis een soort slachtoffer in den strijd
tusschen hout en ijzer, op de werf te Langerdeel.
Piet was even naar huis geweest om Janake te
halen. Toen zij samen de werf opkwamen, werden
zij door de achtergebleven werklui tegengehouden.
„Ga maar niet naar binnen, Piet, Janske," zei een
bejaard man, die Pluis graag mocht lijden, „het is
heel ernstig met je vader, de dokter is er nog."
Aan de betrokken gezichten van de scheepstimmerlui zagen de kinderen wel, wat er gebeurd was.
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„Vader is dood! Hij is dood!" kreten beiden
tegelijk.
Arme kinderen! Zij waren him wader en kostwinner kwijt.
Het heele dorp had diep medelijden met hen en
daarom wilde ook ieder wel iets voor hen doen.
Het meest deed echter baas Ruit. Hij bemiddelde,
dat vrouwke Plok bij de kinderen introk en 't gezin
bestuurde. Hij gaf den zeventienjarigen Piet, hoewel
hij dat nog lang niet verdienen kon, een loon, waarvan het huishouden kon bestaan.
Iedereen, ook de vijanden van Pluis, vonden dat
edel en zagen het met genoegen.
De dood verzoent.
Al bij voorbaat wil ik u zeggen, dat Piet zich die
hulp van Ruit waardig maakte.

HOOFDST UK XII.

Afscheid en Weerzien.

E

nkele maanden later zou ik Langerdeel gaan

verlaten. 't Was in 't dorp nog niet bekend,
maar ik had de beslissing, in den vorm van een
benoeming in een naburige stad, in den zak.
't Was Zaterdagavond en ik had Piet Pluis weer
een uurtje les gegeven.
Telkens en telkens thong zich in mij de gedachte
naar voren:
„Piet weet niet, dat ik wegga. Zal ik het hem maar
eerst zeggen, voor we verder gaan.
Ik zweeg echter tot het eind der les. Toen Piet
mij de hand gaf om to gaan vertrekken, hield ik hem
vast en keek hem strak aan.
„Piet, weet je, welk groot nieuws er voor mij is ?"
„Ik ? neen, mesjeu!" zei hij verbluft.
„Over enkele weken ga ik Langerdeel verlaten,
jongen, ik vertrek naar B."
Hij verbleekte.
Piet Pluis

16
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„U, mesjeu ? gaat gij weg ? Daar had ik nu nooit
aan gedacht."
„Ja, jongen, en toch is het zoo."
Ik legde hem uit, waarom mijn vertrek nuttig en
noodig was.
„Dat zal vrouwke Plok en Janske en Grietje en
baas Ruit en allemaal spijten, mesjeu."
Met een weemoedigen trek op het gezicht verliet
Piet mij en ik moet bekennen, ik voelde mij ook wat
neerslachtig, ondanks mijn mooie benoeming.
Enkele weken later kwam Piet voor zijn laatste les.
We hielden ons allebei goed en werkten flink door,
alsof er geen wolkje aan de lucht was.
Aan het einde der les stond Piet op en ging de
kamer nit.
Wat was dat ? ging hij nu heen zonder groet, zelfs
zonder zijn gebruikelijk :
„Dank u wel, mesjeu, voor de les."
Maar binnen de minuut was hij terug met een pakje,
dat hij straks buiten de kamer had laten staan.
Zwijgend deed hij touw en papieren eraf en er
een prachtig, nauwkeurig
kwam voor den dag
?

bewerkt scheepje.
Met een hoogroode kleur zei Piet:
„Dit heb ik voor u gemaakt, mesjeu! 't Is in
alle deelen volgens voorschrift en model afgewerkt
en het vaart zoo heerlijk, als het beste groote
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schip, Klaas Ruit en ik hebben het geprobeerd."
„Maar, Piet, heb jij dat zelf gemaakt ? Wat een
keurig stuk werk! Dit sieraad in mijn kamer zal me
alle dagen aan jou doen denken."
De jongen lachte voldaan, doch zijn lach kromp
weg, toen hij zei:

„Dit heb ik voor u gemaakt."

„En als u bleeft, mesjeu, wou ik er nog wel tien
voor u maken!"
„Kom, kom, Piet! 1k zal wel iemand opzoeken,
die je verder les wil geven."
„Ja, mesjeu, maar...."
16*
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Onder uit het pak kwamen nu ook alle boeken,
die Piet van mij voor zijn studie in gebruik had.
„Hier zijn al uw boeken, mesjeu en.... en.... ik
weet niet, wat ik zeggen moet om u to bedanken,
maar u weet wel...."
We drukten elkander de hand.
„Hoor eens, Piet, de boeken moog je alle houden,
die moet je houden. Ik mag een werkman zijn gereedschap toch niet afnemen ?
En je mooiste dank is voor mij altijd geweest,
dat je zoo f link je best hebt gedaan en dat we zoo
aardig zijn opgeschoten. Als je later een ferme,
knappe kerel bent, Piet, de beste scheepstimmerman
van 't land, dat zal mijn dank en mijn lust en mijn
leven zijn!"
We waren allebei aangedaan.
Ik liet Piet uit. Aan de deur zei hij nog:
„Mesjeu, vrouwke Plok en Janske en Grietje
zouden...."
„Neen, neen! Ik ga zoo niet weg! Ik kom Zondag
bij jullie goeden dag zeggen."
In den loop van de week, op een avond kreeg ik
bezoek van baas Ruit. Hoewel hij na de eerste begroeting zei:
„Wat hoor ik, mesjeu, gaat u ons verlaten!" merkte
ik toch al spoedig, dat het bezoek vooral de familie
Pluis gold.
)
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„Ik weet, mesjeu, dat gij veel voor de Pluizen en
vooral voor Piet gedaan hebt. Dat wind ik mooi en
daar ben ook ik u dankbaar voor."
„En ik ken iemand, baas Ruit, die nog veel meer
voor hen gedaan heeft en ook nog heel wat voor hen
doen zal."
„Ja," zei de Baas voldaan lachend, „'t is goed
hoor, dan weten we het allebei wel!
Gisteren avond heb ik Piet eens bij mij aan huis
gehad, mesjeu, maar ik stond inderdaad verbaasd,
wat gij al van dien jongen gemaakt hebt. Hij is zoo
half en half in 't wild opgegroeid. Van schoolgaan
kwam vroeger immers nooit veel, maar ik wist niet,
wat ik hoorde en zag: hij leest en schrifjt en rekent
als de beste, hij teekent heel aardig en hij praat over
andere steden en streken en landen, of hij van een
hoogeschool kwam. Wilt u wel gelooven, dat hij in
sommige dingen Klaas to glad is ?"
„Ja, baas Ruit, zijn kopje is helder en hij heeft
met een ijver gewerkt, dat ik er zelf schik in had:"
„Hoor eens, mesjeu, 'k heb altijd veel hart gehad
voor de Pluizen."
„Dat weet ik, baas Ruit."
„Ja, die ouwe Pluis was een ongemakkelijke, ruwe
sinjeur en de deugnieterijenvanPiet, daarweet uallicht
meer van dan ik, maar wat me in die lui altijd aangetrokken heeft, is hun oprechtheid en hun eerlijkheid.
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Ik heb ze in 't dorp en op de werf honderden keeren
tegen verdenking van anderen verdedigd. Mijn yolk
zei dikwijls: „Pluis kan geen kwaad doen."
En dan kwam er nog bij: Pluis was de knapste
scheepstimmerman, dien we ooit op de werf gehad
hebben."
„Dat heb ik meer gehoord."
„Nu zie ik in Piet ook veel goeds. Hij is vlug en
handig. De meesterknecht van den nieuwen, van den
ijzeren bouw, zegt ook: hij is de meeste grooten,
zelfs ervaren werklui, te glad af.
Nu heb ik gisteren avond een plan opgevat, mesj eu:
ik ga beide jongens, Piet en mijn Klaas, nog een
tijdlang les laten geven. Ik zal uw werk dus voort
laten zetten en Klaas, die wat moeielijk aan 't leeren
te krijgen is, zal door Piets ijver geprikkeld worden.
Wat dunkt u daarvan ?"
Prachtig, baas Ruit, prachtig!"
Den nieuwen leermeester hadden we spoedig gevonden.
„Nu moest u mij een pleizier doen," zei Ruit,
en aan Piet vertellen, wat ik van plan ben met die
lessen, dat komt u toe, als leermeester."
Of ik dat graag wilde !
Bij het afscheid drukten Ruit en ik elkander hartelijk de hand.
Wij waren het met elkander ems:
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't Zou een lust zijn, die jongens te zien ontwikkelen tot knappe, degelijke mannen.
Zondags danste ik als 't ware naar den Dijk, om
goeden dag te gaan zeggen aan Piet, Vrouwke Plok,
Janske en Grietje. 'k Had immers een blijde boodschap over te brengen en 't huishouden bleef onder
de zorg van den braven, flinken baas Ruit.
Piet stond mij op den Dijk al op te wachten. In
huis zag ik aan menschen en dingen, dat ik verwacht
werd. Vrouwke Plok scheen mij verjongd toe.
Wij praatten een pool over Vader Pluis en Keeke,
over Toon Plok, over de werf, kortom over alles en
allerlei, wat wij samen doorleefd hadden.
Ik moest over mijn nieuwe betrekking te B. vertellen en zoo vloog een uurtje om.
Piet en alien waren bepaald aangedaan over de
blijde boodschap, die ik namens baas Ruit overbracht.
Toen 't op een scheiden kwam, kreeg vrouwke Plok
de tranen in de oogen:
„U vindt het misschien kinderachtig van me,
mesjeu, maar ik kan me Diet goed houden, u waart
ook zoo'n beste vriend voor ons."
Ik ben nooit bijzonder kordaat geweest in 't afscheid nemen, doch dit greep mij veel sterker aan,
dan ik tevoren vermoed had.
Piet hield zich flink. Hij zou mij van alles op de
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hoogte houden en ik moest van tijd tot tijd eens te
Langerdeel komen.
Met een onbezwaard hart, vol moed op de toekomst, trok ik naar B.
In mijn nieuwe woonplaats vond ik nieuwe kennissen en trokken andere aangelegenheden mijn belangstelling.
Den eersten tijd kreeg ik nog al eens bericht van
Piet. Ik schreef trouw terug. Nog eenmaal wipte ik
voor een dag naar Langerdeel over. Alles ging goed.
Dat bezoek wakkerde het briefschrijven weer even
aan. Langzamerhand werden de tusschenpoozen grooter. Ten slotte bleef het bij kennisgeving van belangrijke gebeurtenissen.
her zou ik mijn verhaal kunnen eindigen. Ik hoop
echter, lezer(es), dat bij u de vraag opkomt:
Hoe zou het toch verder met dien Piet Pluis gegaan zijn ?
Ik was verhuisd naar A., nog al ver van Langerdeel. Ik kreeg een behoorlijke portie van 's 'evens
lasten en moeilijkheden, doch bovenstaande vraag
kwam zeer dikwijls in mij op. Telkens maakte ik
plannen eens naar mijn oude kennissen te gaan
kijken, telkens kwam er een of andere verhindering.
Ik moest en ik zou er nog eens heen.
De uitvoering van dat waste plan kwam evenwel
pas.... twintig jaar na mijn vertrek uit Langerdeel.
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Na jarenlange afwezigheid een vroegere woonplaats
bezoeken is een zeer eigenaardig werk. In den regel
bereidt het u veel verrassingen, ook teleurstellingen.
Meestal stemt het u weemoedig.
Tevoren en onderweg op rein, had ik reeds allerlei veronder stellingen gemaakt. Ik ging als 't ware
weddingschappen met mezelf aan, hoe het met die
of die gesteld zou zijn, doch clan opeens schrok ik
van de twintig jaar .... zouden die en die er nog
wel zijn ?
Reeds mijn aankomst te Langerdeel, per spoor,
was een nieuwigheid. In mijn tijd kon je het dorp
verlaten en bereiken te voet, of met de diligence van
Van Gend en Loos.
Van het flinke stationsgebouw leidde een breede
straatweg mar het dorp.
Groote nieuwe huizen, zelfs eon paar lachende
villa's.... jongen, jongen! wat was het dorp veranderd.
Daar stond warempel fiks hoog en vierkant opgetrokken een „Hotel du commerce." De gouden letters
schitterden in den zonneschijn. De hotelier „Verkouteren" was een vreemde voor me.
Ha! daar in de verte zag ik, dat de herberg „De
Ploeg" nog in haar oude gedaante bestond. Ge begrijpt, dat ik daar heen trok.

242
De deur klapte nog door een tegenwicht over een
katrol dicht, net als vroeger, dat beviel me. De herbergzaal leek me veel kleiner en vooral veel lager
van verdieping geworden.
't Was op een weekschen dag, er was niemand in
de herberg.
Twee, driemaal riep ik:
„Hallo! Volk!"
Daar verseheen achter het buffet een groote, baardige kerel. Ik herkende in hem dadelijk de vroegere
zoon des huizes, nu wellicht het hoofd van 't gezin,
want de oude Teunissen zou wel overleden zijn.
„Mijnheer, wat verlangt u ?"
„Zoo," dacht ik, „die herkent mij alvast niet."
Ik bestelde wat te drinken en ook wat te eten.
Door mijn vragen en praten hield ik den kastelein
dicht bij me en het duurde niet lang, of hij zat tegenover mij aan de tafel,
Ik vroeg niet oogenblikkelijk naar de personen, die
mij het naast aan het hart lagen, doch informeerde,
alsof het terloops was, naar wader en moeder Teunissen.
Die waren beide dood.
Hoe de oude burgemeester Van Akker het maakte ?
of hij nog burgemeester was ?
Jongen, ja! wel oud, maar nog kras.
Toen die en die en die.
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Ik kreeg op alle vragen bescheid, doch Jan Teunissen keek mij steeds uitvorschender aan.
Toen vroeg ik eindelijk, wat mij op het hart
brandde:
„En bestaat er nog iets van een familie Pluis, die
vroeger aan den dijk woonde ?"
„Nu ben ik er!" riep Jan Teunissen opeens uit.
„Is u niet mijnheer U ? U is vroeger hier mesjeu
geweest."
„Ja, Jan, geraden hoor !"
„Ik zag en ik hoorde al gauw, dat a u moest kennen, maar hoe lang is 11 hier al weg ?"
„Twintig jaar! Maar hoe is het, bestaat er nog
iets van de familie Pluis ?"
„Of daar nog lets van bestaat ? Dat zou ik denken! Dan moet u aan den Dijk komen! Klaas Ruit
en Piet Pluis hebben een scheepswerf, die klinkt als
een klok!"
„En de oude baas Ruit ?"
„Die is ook nog flink, maar sedert enkele jaren
heeft hij de leiding van de zaak aan de jongeren overgedaan."
Eigenlijk wist ik al genoeg, want verdere bijzonderheden hoorde ik liever op den Dijk.
Met mijn consumptie had ik spoedig afgedaan en
toen trok ik naar de werf aan den Dijk.
Verscheidene huisjes, vooral de kleinere, waren
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nog dezelfde, sommige enkel wat opgelapt, of ....
wat onderkomen.
ik stapte de poort van de werf binnen.
Wat een bedrijvigheld! Wat een geklop
en gerikketik!
Hier zaten een drietal houten schepen in
reparatie en girds een

„Is dat een Pluisje?"

paar nieuwe ijzeren op stapel. Zoo op 't eerste gezicht
maakte ik uit: de taken gingen best.
Daar voor me stond met den rug naar mij toe
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een kloeke grijsaard. Hij had een kleinen witkop bij
de hand.
Mijn stappen kraakten in de grint.
Beiden keerden zich om.
De oude was baas Ruit — wel wat verouderd,
maar nog krachtig.
De kleine withaar.... dat moest een Pluisje zijn.
Dat stond duidelijk op 't gezicht.
„U is baas Ruit, niet waar ?"
De oude keek mij ernstig en onderzoekend aan.
De kleine begluurde mij met eenig wantrouwen,
dacht me.
Plotseling kreeg Ruits gezicht een vriendelijker
uitdrukking en terwijl hij mij de forsche hand toestak, ldonk mij de bekende stem als muziek in de
ooren:
„Wel, mesjeu! mijnheer U, he!"
„Ja, Ruit, ik ben het. En hoe gaat het hier ?"
„Dat gaat best, mesjeu! We hebben het drukker
dan ooit!"
En onderwijl wees hij met een wijd handgebaar
over de drukte op de werf.
„Een dezen kleinen man, zoudt u dien kennen ?"
„Is dat een Pluisje ?"
„Ja, ja!" lachte Ruit zeker om de sprekende gelijkenis en misschien ook wel in verband met oude
herinneringen, 't is een Pietje Pluis."
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„En de oude, mijn Piet Pluis ?"
„O, alles in orde hoor! Hij is de compagnon van
mijn zoon Klaas. Die mannen hebben een prachtig
bedrijf. lk ben er nog wel met hart en ziel bij, maar
in naam ben ik er uit.
Daar in dat nieuwe huis woont Piet. Daar is ook
het kantoor.
„Kom, mesjeu, we zullen Piet en Klaas eens gaan
verrassen."
De jonge mannen herkenden me dadelijk.
Vooral Piet was zeer aangedaan, hij drukte mij
lang en stevig de hand.
De blonde jongeling was een gezette, krachtige
man geworden.
Duidelijk zag ik in hem het evenbeeld van den
ouden Pluis, maar wat minder ruw in manieren en
uiterlijk. Piet was een welvarend man geworden, dat
bleek uit zijn heele verschijning.
Op 't kantoor praatten wij nog een poosje over
de zaken. Ik moest en van Piet en van baas Ruit
nog wat complimentjes aanhooren over mijn vroegere
lessen. Die weerde ik maar af, door to zeggen, dat
een grondwerker zich toch niet mag verbeelden, dat
hij den toren gebouwd heeft.
Toen moest ik mee naar de huiskamer. Daar
maakte ik kennis met moeder Pluis, op 't oog een
flinke, gezonde huisvrouw en met nog drie blozende
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blonde kinderen. 't Leek mij bij den eersten oogopslag een gezond en gelukkig gezin.
„Hier is nu mesjeu U, vrouw!"
„Wel, Piet, is hij nu eindelijk eens gekomen. Ik
weet alles en alles van u, mijnheer! Ik behoef zeker
wel niet te zeggen, wie mij dat verteld heeft."
Piet bloosde en ik werd gestreeld door dit sprekend
bewijs van dankbaarheid.
Toen trokken Piet en ik vertrouwelijk aan het
praten en we gingen regelrecht het verleden in.
Janske en Grietje waren alle twee getrouwd. Zij
woonden te Langeraam en hadden het heel goed.
Vrouwke Plok — dit had Piet mij trouwens vroeger
al geschreven — was al jarenlang dood. Haar zoon
Toon had hier in den polder een aardig boerderijtje.
Baas Kooij was een paar jaar geleden gestorven.
Piet kon niet nalaten een paar maal te herhalen:
„Dat was een ferme, ronde kerel, die baas Kooij".
„En Luit ? Onze Jan Luit, hoe is het daarmee,
Piet ?"
„Ook al uit den tijd, maar nog niet lang. Hij is
oud geworden."
Piet lachte. Zeker om de talrijke herinneringen
aan den vroegerens veldwachter. Ik zag aan dien
lach echter duidelijk, dat er geen zweem van wrok
meer bestond.
„Ja, mesjeu, het deed mij genoegen, dat ik met
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eenige andere ingezetenen samen, Luit op zijn ouden
dag nog wat heb kunnen toestoppen. We waren
totaal verzoend en de oude Jan Luit kwam bier beel
dikwijls op de wed. Hij vertelde mijn oudste jongens
dikwijls allerlei mooie verhalen uit den vroegeren
tijd. lk had wel wat goed to maken, ik had hem als
jongen nog al eens geplaagd."
„Dat is braaf, Piet! Dat hoor ik met heel veel
pleizier."
Zoo kwamen nog tal van personen en gebeurtenissen uit ons gemeenschappelijk verleden op het
tapijt.
Vooral aan wader Pluis en Keeke, aan vrouwke
Plok en baas Ruit, werden nog heel wat schoone
gedachten gewijd.
Ik herinnerde Piet nog eens aan zijn voorlezing
uit het Genoveva-boek en de brieven van Toon Plok.
Zoo genoten wij een paar uren van het verleden,
nu eens weemoedig, dan vroolijk; nu eens ernstig,
dan uitgelaten gestemd, doch we genoten en waren
gelukkig bij de herinneringen en over den stand van
het beden.
Voldaan keerde ik naar A. terug.
Einde goed — al goed.

