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1
Fijn en grof
Uit de dikke toren van Oosterend galmden plechtige klokketonen over het stille dorp.
‘Alweer twalef uur,’ zei Jan Krijnen tegen Aaft. Hij gespte z'n schootsvel los, trok
de schoen, die hij onder handen had, van de ijzeren leest, wierp hem in het bakje met
houten pennen, die links en rechts stoven en schoof z'n stoel achteruit met zo'n vaart,
dat die achterovertuimelde op de schoenenberg in de hoek van de kamer.
Hoofdschuddend zag Aaft 't aan, maar ze zei niets: hij was een beetje driftig van
nature en ze had in een huwelijk van meer dan twintig jaar allang geleerd, dat
aanmerkingen die fout erger maakten inplaats van beter. Zonder een woord zette ze
de stoel op de plaats, waar die hoorde. Dan klommen ze met z'n beiden het trapje op
naar de opkamer en ze zetten zich elk aan een kant voor het raam. Terwijl Aaft de
koffie inschonk, ‘nag ien bakkie foor 't eten’ - een aftreksel van echte ‘boontjes’ en
‘sukerij’, merk ‘het Springende Paard’ - keek Jan de straat op. Er was niet veel te
beleven: het ‘weerglas’ hing nog altijd tegen de boom, precies zoals meester Daalder
het had achtergelaten, toen hij voor schooltijd de gele wijzer boven de blauwe had
gedraaid; een troep mussen vocht in een hoop paardevijgen bij de ‘brandpet’ en een
meisje met een brood onder de arm ging bij bakker Coen de winkel uit. Verder was
er niets dan de knoestige linden, de muur van het kerkhof, de grafstenen, en de
verweerde steenklomp van de kerk met de vierkante toren. Jan constateerde voor de
vierde keer die morgen, dat de wind Zuidwest was: noch het blinkende haantje noch
de wijzer op de spits waren ook maar een centimeter van plaats veranderd.
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‘'t Wordt wel rege fandaag,’ zei hij dan ook voor de vierde keer. Aaft knikte: ze was
zwijgzaam geworden in haar dagelijkse omgang met een àl te spraakzame man, die
vier-en-twintig uur per etmaal thuis was.
Toen klonk buiten het geroffel van klompen.
‘'t Skool komt uut,’ merkte Jan op.
‘Twalef uur weest,’ zei Aaft.
En ze somden op: Jan Bakker, Piet van Aai, Jan de Reiziger, Antje Visser, Kees
van Herman, Kees Timmer, Pietje Drijver, Aai Visman... al naar ze voorbijstoven:
uit de Kneppelbuurt, waar de ‘grove’ school stond, door 't schoolstegie, langs Koppen
en zo van de kerk naar Achtertunen of de Koetebuurt en een enkele naar de
Peperstraat, maar daar woonden eigenlijk alleen kinderen van de ‘fijne skool’, net
als in Verlorenkost en op 't ‘fijne end’ in de richting van Oost.
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Over ieder hadden ze wat te vertellen - geen nieuws, want dat bestaat er niet meer,
als je zo lang getrouwd bent en altijd op hetzelfde dorp hebt gewoond; maar het is
minstens zo genoeglijk, telkens dezelfde dingen te zeggen en te horen. En daarom
constateerden ze maar weer, Jan meer dan Aaft, dat Jan Bakker de oudste van Kees
van Piet was, dat Piet van Aai alweer een ‘blikkie’ over de kap van z'n klomp had,
dal Jan de Reiziger al lang niet wég was geweest en Antje Visser voor de zoveelste
keer een gescheurde boezelaar droeg; tot grote voldoening van Krijnen droegen Kees
van Herman en Kees Timmer, die tot de ‘lite’ behoorden, schoenen inplaats van
Klompen en Pietje Drijver had deze keer een witte strik in haar haar inplaats van de
traditionele blauwe... ‘zeker pas jarig weest,’ peinsde Aaft.
Aai Visman gaf stof tot meer conversatie, hij woonde in de Peperstraat, z'n buurman
was Jan Bremer en die was ‘fijn’ en Piet Visman ‘grof’ en toch waren Aai en Japie
Bremer vriendjes; inderdaad een zeer bijzonder feit in Oosterend, waar de twee
groepen van gelovigen zó vijandig tegenover elkaar stonden.
‘'t Is een wonder,’ zei Jan Krijnen, ‘de vaders kenne mekaars bloed wel zupe; ze
sège mekaar nooit goeie dag. Maar de kienders gaan d'r eige gang, je siet Aai en
Japie altied bee mekaar.’
‘En Jannie Bremer is er ok altoos bee,’ zei Aaft en weer schudde ze haar hoofd
over zoiets ongewoons.
‘'t Zel wel luwwe, as ze ouwer worre,’ meende Jan.
En toen zwegen ze weer: de kinderen waren verdwenen, de mussen vochten niet
meer en 't was in 't dorp stiller dan ooit. Alleen tikte de klok in 't opkamertje driftig
de tijd weg...
***
Ja, 't was werkelijk een wonder, dat Aai Visman, Japie en Jannie Bremer
onafscheidelijk waren. Nergens in ons dierbare vaderland waren in hun jeugd de
tegenstellingen tussen de geloven zo scherp
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als in Oosterend. Een dorp van vijfhonderd inwoners met vier kerken: een Hervormde,
een Gereformeerde, een Katholieke en een Doopsgezinde. En ieder overtuigd, dat
zijn kerk het wàre Christendom beleed en de anderen niets waren dan dwaallichten
en ketters. Op Zondagmorgen, als de vissers hun boezeroen en de boeren hun blauwe
kiel hadden verwisseld voor het zwarte ‘Sundaagse pak’ gingen ze in vier ploegen
ter kerke; ze groetten elkaar ternauwernood en soms helemaal niet en als de psalmen
en de evangelische gezangen ter ere des Heren hadden weerklonken, preekten de
dominees en de pastoor niet alleen over de waarheden uit de Bijbel, maar ze
waarschuwden hun kudde ook tegen de afdwalingen van het èchte geloof: ‘de duivel
gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.’
Visman was Mennist. Hij sloeg geen kerkbeurt over, zat elke Zondag breeduit in
de smalle bank naast het hokje, waarin meester Daalder als voorzanger zetelde, en
hij luisterde met grimmige ernst naar de woorden van dominee Kuperus, die 't ‘maar
wat mooi sège kon’. Naast hem zat, nu en dan, Aai. Vader Piet was van mening, dat
je je kinderen jong ‘an de Heer most opdrege’, maar hij was te vooruitstrevend om
al te veel te dwingen. En daarom was Aai ook weleens ‘de breeveertien op’, al vond
hij het gewoonlijk helemaal niet erg met vader mee te gaan. Hij begreep van de preek
niet al te veel en luisterde slecht, maar er waren allerlei interessante dingen te zien
en te beleven. Als hij meemoest drong hij er op aan, zo vroeg mogelijk heen te gaan.
Ze zaten dan ‘skrep’ met z'n tweeën in de voorste bank en konden ieder zien, die
door de twee deuren ‘de Vermaning’ binnenkwam, statig en plechtig, zoals dat in de
kerk behoort: Sijp Dijksen met de bakkebaarden, de rijkste boer van het dorp,
Johannes Koning en Sijp Keizer, die niet veel voor hem onderdeden, Hannes, de
veldwachter, hier volkomen ongevaarlijk, de vissers van 't dorp: Jaap en Aai en Kees
en Piet Burger, ome Kees Visman, en een serie anderen, allemaal in 't zwart met de
horlogeketting breed over 't vest en zonder uitzonde-
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gaande met de wiegende, rustige pas, die ze zich aan boord van hun blazers hadden
aangewend.
En dan de vrouwen: ‘kappie kant’, sommigen met een neepjesmuts, een enkele
nog met 't witte kiephoedje en een ‘deurwerkte doek’ om de schouders, de meesten
al zonder glimmende kap, in ieder geval 't jonge volk, dat modern was geworden en
de oude gewoonten niet langer in ere hield. Door de achterste deur kwam meester
Daalder: hij liep mank en zag er met z'n zwarte snor nog ernstiger uit dan de vissers,
maar hij knikte tegen Aai als hij het deurtje van zijn bank openmaakte en ging zitten
op 't groene kussen, dat het teken was van zijn waardigheid. 't Was wel veilig zo,
vond Aai, vader aan de ene en meester aan de andere kant. Maar z'n aandacht richtte
zich op de andere deur, waar nu de dominee binnenkwam met de diakens in z'n
kielzog.
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En 't orgel begon te jubelen, de mannen in de voorste bank zetten vast hun ‘fok’ op
en zochten de eerste psalm op, die gezongen zou worden. Grootvader, die koster van
de kerk was, had al op een nummerbordje aangekondigd, welke 't wezen zou. Nu
kwam de oude man zelf binnen; hij sloot de deur, heel stil om niet te storen en ging
zitten op 't puntje van de bank - zo'n koster moet altijd direct bij de hand wezen als
er wat gebeurt. Hij had 't maar wat druk: de hele kerk schoonhouden en zand strooien
op de vloeren en 't glas water klaarzetten voor de dominee... en dat allemaal voor
een ‘habbekras’, zoals hij zelf altijd zei: ‘de menniste kerk is riek genog, maar de
boere die an 't laatje zitten betale liefst maar een beetje.’
Nu zweeg het orgel. En dominee ging opstaan, hij kuchte een paar keer, vouwde
dan z'n handen boven de Bijbel en begon te bidden. Alle mensen deden als hij; ook
Aai neeg z'n hoofd en luisterde. Hij verstond wel de woorden, maar begreep niet hun
zin. Allerlei gedachten drongen zich aan hem op: zou Onze Lieve Heer daar boven
de wolken dat nou allemaal kunnen horen wat de dominee vroeg? En zou Hij niet in
de war raken, nu er overal op de wereld, precies op dezelfde tijd, zoveel dominees
aan het bidden waren? Zou Hij alles onthouden, wat ze wilden? Of zette Hij nu z'n
bril op om al die vragen op te tekenen in het grote register, dat in de hemel wordt
bewaard? Tekende Hij daarin ook de namen op van de zondaars? Aai zou er ook wel
in staan - het was vast erg oneerbiedig, hier te zitten denken, terwijl dominee aan het
bidden was... en hij richtte, wat bang geworden, zijn volle aandacht op dominee
Kuperus, die, gelukkig voor Aai's gemoedsrust, al gauw aan 't eind van zijn vragen
kwam.
Overal kuchten nu de mensen - Jaap Burger schraapte als altijd enige keren scherp
z'n keel. Maar al gauw viel de stilte weer in, toen de heldere stem van meester Daalder
door de kerk klonk: ‘De aandacht wordt gevraagd voor 'tgeen staat opgetekend in
Levitikus 4 vers 35. Wij lezen daar...’, en plechtig galmde de tale
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Kanaans over de hoofden van de luisterende menigte. Aai ving maar enkele woorden
op: ‘Gelijk het vet van het lam des dankoffers afgenomen wordt, en de Priester zal
die aansteken op het altaar, op de vuurofferen des Heren...’; hij was zeer gesticht
door deze klankcombinaties, die hem meer zeiden dan het gebed van de dominee, al
wist hij niet, waardoor dat kwam.
En na de schriftlezing viel het orgel in, begeleid door het geritsel van de bladen
uit de kerkboeken, waarin de vrouwen, wat later dan de mannen, psalm 13 opzochten.
Meester Daalder ging staan achter het voorzangersbankje en wachtte, tot het voorspel
was uitgestorven. Dan zweeg het orgel, even maar, en krachtig zette de organist de
eerste toon van de psalm in. En onmiddellijk jubelde de stem van de meester:
Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat!
Vergeet Gij mijnen jammerstaat?
Hoe lang zult Gij in mijn ellenden
Van mij Uw vriendlijke aanschijn wenden.
Daar al mijn moed en kracht vergaat?

Er ging een rilling langs Aai's rug. Wel constateerde hij, dat het een wedstrijd in
langzaam lopen leek: eerst het orgel, dat de toon en de maat trachtte aan te geven,
dan, vlak erachter, de meester en op eerbiedige afstand de gemeente, die zich niet
haastte en het vanzelfsprekend vond, dat zelfs de meester al een eindje verder was.
Maar het klonk plechtig en vroom en de mensen zongen met overtuiging: de vrouwen
hoog en fijn, de mannen met een bromstem, die als de diepe tonen van het orgel
klonk, dat soms piepte en hijgde van inspanning en enthousiasme.
Mooi was het vooral als de gemeente van een lage naar een hoge noot moest
overgaan: ze klom dan geleidelijk omhoog langs een trapje van tonen en precies zo
daalde ze terug als de hoge c werd gevolgd door een lage f. Meester Daalder had in
de klas gezegd,
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dat hij niet hield van dat ‘draaien’, maar de boeren en de vissers waren het altijd zo
gewend en alle plechtigheid zou zijn verdwenen, wanneer de galm bleef ontbreken.
Vijf verzen zongen ze zo en Aai jubelde het laatste couplet mee - na vier strophen
kende hij de wijs voldoende:
Maar in dit smartelijk verdriet
Mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet:
Neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal de Heer mijn lofzang wijden
Die mij genadig bijstand biedt.

Dit moèst God horen, dacht Aai. En Hij zou geroerd worden door de woorden, de
melodie en de stille gezichten van de mannen en vrouwen in dit rustige
Zondagmorgenuur. Vijf coupletten - het was geen kleinigheid. Grootvader beweerde,
dat dominee Kuperus expres zo lang en zo vaak liet zingen: ‘As je ol meer dan twintig
jaar preke skreve het, dan maak je ze op 't lest hoe langer hoe korter en dan laat je
de mense maar een beetje meer singe,’ zei hij met z'n ironisch glimlachje. Maar Aai
dacht er anders over: God hield van muziek en dominee Kuperus wist dat wel...
zingen maar jongens... soli deo gloria... alleen aan God de ere.
Zozeer was Aai aan het dromen geraakt, dat hij het begin van de preek had gemist.
Erg was dat niet. Ook tijdens de preek dwaalde hij telkens af: hij keek naar de ernstige
gezichten van de luisterende mensen, naar de ouwe Burger, die op Zondag zó moe
was van het rentenieren, dat hij bij elke preek in slaap sukkelde, naar meester Daalder,
die al vast het volgende lied bestudeerde - en hij hoorde, hoe buiten de kerk de
schapen blèrden op 't land van Kors Saris. Ook diè loofden God... en 't mooie weer:
de zonnestralen streepten schuin de kerk in en aandachtig keek Aai naar de duizenden
stofjes, die wervelden in het licht. Zou de zon ze aantrekken? Of waren er evenveel
buiten de stralen? Hij wist het niet, maar vermoedde het eerste.
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Terwijl Aai zo peinsde, zong en luisterde in de ‘Vermaning’, zaten Jaap en Jannie
Bremer in de Gereformeerde Kerk, die ook al in de Peperstraat was verrezen. Een
nieuw gebouw, ‘ingericht naar de eisen des tijds’, zoals de Texelse Courant had
geschreven bij de inwijding. ‘Je ken wel sien, weer de sente sitte,’ had vader gezegd.
Hij was een beetje ‘poestig’ over het feit, dat die ‘fijne’ vissers zoveel geld overhadden
voor hun geloof en de Mennisten maar zo weinig. Gelijk had hij: al werd er maar
weinig met de visserij verdiend, de Gereformeerde vissers hadden hun laatste dubbeltje
over voor de zaken van het geloof: ze stichtten en onderhielden hun eigen school,
hun eigen kerk - ze klaagden niet, maar werkten wat harder en snoerden de buikriem
vaster. Hun dominee predikte het evangelie, precies zo als dominee Kuperus het in
de Vermaning deed. Hun bijbel verschilde niet van die der Mennisten en ze zongen
dezelfde psalmen; maar hun leer week op enkele punten af van die der andere
kerkgenootschappen en dat vonden zij reden genoeg, een eigen gemeenschap te
vormen met een door hen betaalde predikant. Och, grote bezwaren waren daar niet
tegen in te brengen. Het was alleen maar jammer, dat de leden der verschillende
gemeenten tegenover elkander stonden als vijanden, volkomen in strijd met het woord
uit hun aller Bijbel: één is Uw Vader en gij allen zijt broeders. Ze hadden van
weerskanten moeten handelen als Aai en Jaap en Jannie: 's Zondags ieder in z'n eigen
kerk en ná kerktijd en verder de hele week dóór de beste vrienden. 't Ging de twee
Bremertjes natuurlijk precies als Aai: ze luisterden maar half, begrepen een enkel
woord, keken naar de mensen en de dominee, die met brede gebaren zijn zinnen
onderstreepte en ze zongen de melodieën met evenveel vuur: ook in hùn kerk werd
‘gedraaid’ bij de overgang van lage naar hoge noten en ook zij rilden van welbehagen
bij een pittig woord van de man op de preekstoel of een aangrijpende tonenrij uit
psalm zoveel. En geleidelijk werden ze doordrongen van de waarheden uit het
Christendom, zij het dan ieder op zijn eigen manier.
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2
Zondag.
De drie gezworen vrienden hielden niet van de Zondag. Je mocht immers niks op
die dag! Al werd Aai niet zo stevig aan een touwtje gehouden als Jaap en Jannie, die
om godsdienstige redenen op de dag des Heren hoogstens als stijve prentjes een
rustig wandelingetje mochten maken, ook voor Aai was er maar weinig te beleven.
Hij mocht 's morgens een uurtje langer slapen, sprong dan uitgerust de bedstee uit
en trok langzaam en met tegenzin de Zondagse spullen aan, die z'n moeder op
Zaterdagavond al klaar had gelegd op de stoel voor z'n bed. Soms bleef hij nog een
poosje zitten schommelen op de beddeplank en voelde duidelijk weerzin tegen de
dag. Wat bezielde de mensen toch om de ene vrije dag, die je in de week had, te
maken tot een kwelling en een ergenis? Waarom mocht je niet je oudste plunje aan
en je vermaken op je eigen manier? Wat had je aan een matrozenpak met een dubbele
brede kraag: wit over blauw en door je moeder smetteloos gewassen en gestreken
zonder een enkele kreuk? Waarom stijfgeregen hoge schoenen inplaats van je
klompen, die zo lekker zaten en die je met een boog achter je kon slingeren als je
kameraden achter je aanzaten? En, ergst van al, waarom je hoedje of je muts op
inplaats van je ouwe pet, dierbaar instrument, onafscheidelijk als je sokken met leren
zooltjes? En als je zo, opgedirkt als een aapje, de deur uitging en de avonturen
tegemoet, kreeg je als laatste der zeven ellenden de stem van je moeder achter je aan:
‘Aai, pas op je Sundaagse goed - gien slootje springe, niet in de bome klimme en
niet op je knieë lège om te knikkere of zoo.’ Wat bleef er dan anders over dan een
keer of wat met andere jongens rondom de kerk te lopen of voor de verandering maar

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel

15
eens helemaal naar Oost of Nieuweschild te tippelen al was daar ook niet veel
bijzonders te beleven? 't Waren eigenlijk gruwelen van verveling en eentonigheid,
die Zondagen. Aan Jaap en Jannie had je ook niks: 't was al mooi, dat ze de straat
op mochten en met je meeliepen tienmaal om de kerk en langs Achtertunen naar Jaap
van Jawekie en Koppens bossie. En daar kon je dan wat op een hek gaan zitten en
plannen maken voor de volgende dagen. Erg vroom werd je niet van al dat lanterfanten
en stilzitten. Maar je kraag bleef in de plooi, je schoenen glommen 's avonds nog net
zo mooi als 's morgens en het ellendige hoedje kon op die manier nog wel honderd
jaar mee. 't Was eigenlijk veel fijner als het op Zondag regende. Dan bleef je nog
langer in je bed dan anders. En 't was een fijn bed, dat van Aai Visman: een
vertimmerd portaaltje achter de voordeur. En boven die deur was een raampje, aan
de binnenkant in de bedstee afgedekt met een luik. Als je dat luik openmaakte,
stròòmde het licht de donkere ruimte binnen en dan kon je lezen. Aai was dol op
lezen, vooral Indianenverhalen hielden hem vast: Aimard en Cooper in 't bijzonder
- Padvinder, Lederkous waren zijn vertrouwde vrienden. Hij voelde zich zelf een
van de dappere rode krijgers, lid van een stam, die mèt de blanke broeders, de
bleekgezichten, tegen de Apachen streed of andere onbetrouwbare roodhuiden met
een gespleten tong. Hij reed op zijn mustang over de golvende prairiën, zonder zadel,
de tomahawk in de gordel, de vederkrans wuivend van de snelle rit en het gezicht
zwierig beschilderd, zoals het past aan de man op het oorlogspad, die de pijlen en
de kogels der vijanden niet vreest, omdat Manitou hem op zal nemen in de eeuwige
jachtvelden. Of hij zat rustig in de kring der ouden, rookte de vredespijp en tuurde
naar zijn squaw voor de wigwam, waar zij zijn totem borduurde op de mantel, die
hij dragen zou bij de volgende tocht tegen ieder, die zijn vrijheid belaagde. Was er
groter genot, dan zich één te weten met de helden van the Far West?
Ook de zee trok hem aan: Captain Marryat voerde hem naar
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vreemde landen - hij zwierf tussen kapers en piraten - enterde de schepen op zijn
weg en zong in het kraaiennest zijn juichend lied. Of hij zweefde in de geheimzinnige
Nautilus ònder de oppervlakte van de zee, daalde af in de Stromboli om uit de Hekla
weer op te stijgen, werd naar de maan geschoten en ging in tachtig dagen met Fogg
en Passepartout de aarde om: was het fantasie of werkelijkheid, die Jules Verne
schilderde, toekomstmogelijkheden misschien?
De schoolbibliotheek las Aai in een jaar uit. Toen begon hij opnieuw aan de
boekenrij. Hij leende ze uit aan Japie Bremer, die ze stiekem las, bang, dat z'n vader
de verhalen uit de ‘grove’ school niet in huis zou dulden. In ruil kreeg hij dan boeken
van Jaap. Ook diè verslond hij, al werd er wat vaak in gesproken over God en over
Christus en al was de oplossing tè eenvoudig en tè mooi
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om er in te kunnen geloven. Gerdes boeide hem het meest: Uit de Duinen, In de
Duinen - boeken vol geloof, moed en avontuur. En op hun lange wandelingen spraken
de jongens over hun verhalen. Jannie Bremer luisterde aandachtig en huppelde als
een hertje mee.
Soms slaagde Aai er in, ongeveer de hele Zondag te verlezen! Niet in bed natuurlijk:
Moeder zorgde er wel voor, dat het huis vóór kerktijd aan kant was en onverbiddelijk
moest Aai om half negen eruit. Maar als hij de kans schoon zag, klauterde hij langs
het wrakke laddertje naar boven; er was altijd de mogelijkheid, dat Moeder hem niet
ontdekte en er vast van overtuigd was, dat hij de breeveertien opgegaan was. Dan
kroop hij vlak voor het zolderluik met het smalle raam, nestelde zich op een stapel
oude zakken en matten en vergat de wereld om hem heen.
't Gebeurde een keer, dat ook Moeder naar de kerk ging, terwijl Aai boven zat.
Hij hoorde haar tegen vader zeggen: ‘Aai is zeker de hort op - we zelle de deur maar
slute.’ Wat vader bromde, kon hij niet verstaan. Maar plotseling had Moeders luide
stem geklonken: ‘Aai, ben je thuus of bute?’ Hij had geen antwoord gegeven, alleen
in zichzelf gelachen en was doodstil blijven zitten. Toen klapte de buitendeur dicht,
de stappen van Vader en Moeder weerklonken en Aai was alleen. Hij schurkte
genoeglijk tegen de rol matten en stelde zich hemelse geneugten voor van de twee
uren, die voor hem lagen. Maar 't wou niet lukken. Er was iets onrustigs in hem, iets
dat hem aanklaagde en veroordeelde en luider sprak dan de woorden van het hoek.
‘En toch was 't gemeen, je Moeder zoo te bedriege,’ vond hij zelf. ‘Maar ik hew
toch niet loge? Ik hew allien niks seid,’ verontschuldigde hij zich. En weer verdiepte
hij zich in de begenadigde lectuur. Zonder succes. Hij had het gevoel, dat er iemand
op zolder was, die hem aankeek met verwijtende ogen. Zijn hart begon luider te
kloppen - soms scheen zich op de schemerige zolder iets te bewegen en de
houtwormen, die de hanebalken
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langzaam verteerden, tikten nadrukkelijker dan ooit. Zó benauwde hem dit, dat hij
wegsloop uit de hoek bij het raam. Snel ging hij de ladder omlaag, niet als gewoonlijk
op de lastigste en gevaarlijkste manier. Hij maakte de grendel van de achterdeur los
en rende naar buiten. En toen Moeder thuiskwam, biechtte hij, wat hij had misdreven.
Ze keek hem aan, schudde het hoofd, aaide hem over zijn steile haren en zei: ‘'t
Gewete is wiezer as wee, Aai’. En daarmee was 't incident voorbij. En de zolder weer
de veilige plaats van altijd.
Er was op die zolder méér te beleven. Oud speelgoed, nog afkomstig van Vader
en Moeder, stond opgeborgen in een wrakke en wankele kast. Moeder bewaarde
àlles, tot ergernis van haar man, tot vreugde van Aai. Er waren daar reclameplaten
bij honderden, spellen, die wel niet compleet waren, maar daarom niet minder boeiend:
't gansje, boerenschroom, klok en hamer, harlekijn... Er was een kapotte toverlantaarn
en een kienspel met glaasjes en dopjes... Maar mooier dan dit alles was de oude kist,
waar rolletjes lappen een paar rijen boeken bedekten: folianten uit de oude doos. Aai
genoot er geweldig van. Welke verzen konden concurreren tegen de ‘kleine gedichten
voor kinderen’ van Hiëronymus van Alphen? Was er boeiender lectuur denkbaar
dan ‘De brave Hendrik’ en ‘Vader Jacob en zijn kindertjes’? In statige zinnen, die
Aai geducht imponeerden, vertelden die oude schrijvers over het kwaad, dat kinderen
bedreven en dat zijn meester loonde, over de deugd van Jantje, die pruimen kon zien
hangen zonder ze te stelen en van Cornelis, die diep berouw had over een gebroken
glas. Wat was er voor wonderlijks in die oude poëzie, dat Aai zo diep trof? Waren
het alleen maar de deftige woorden en de vreemde manier van schrijven of was het
het feit, dat hier zo streng veroordeeld en zo mild beloond werd? Aai wist het niet hij gaf er zich ook geen rekenschap van, maar het zou hem heel zijn leven bijblijven
als iets van grote betekenis. En het bracht hem dichter bij Jaap en bij Jannie, voor
wie het leven
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strenger was dan voor hem, alleen door het verschil in geloof. Rommelen op zolder
- op Zondag - het bleef een grote vreugde. Er lagen winterwortels en harde appels;
er waren stapels turf en hopen brandhout. Ieder jaar zo omstreeks Juli of Augustus
kwam er een tjalk met brandstof voor Nieuweschild ten anker. Dan brachten
boerenkarren turf en hout naar Oosterend, mand na mand werd opgehesen en als de
laatste mand naar boven ging, zette men de kinderen erin, die gilden van schrik en
plezier. Ergens op zolder was een koker, waardoor de turven naar beneden gleden.
Niets was genoeglijker dan een verstopping in die koker: Aai mocht dan zolang
dansen en stoten op de prop, tot alles daverend naar onder vloog. Voor kleine jongens
heeft het leven veel goede momenten! Eén daarvan was de Zondagavond. Dan kwam
't nieuw vermakelijk ganzenspel op tafel en met z'n drieën, soms met z'n vijven, als
Jaap en Jannie bij hoge uitzondering van de partij mochten zijn, speelden ze het spel
zonder eind. Want altijd weer verzeilde je in de put of de gevangenis en de dood
bedreigde je te heviger, naarmate je meer de aardse schatten van de pot begon te
naderen. Vader moest je daarbij in de gaten honden: die speelde schaamteloos vals,
hij greep de dobbelstenen al op vóór ze waren uitgerold en phantaseerde dan maar
het getal, dat hem het best uitkwam. Of hij sprong al tellende een paar nummers over
en passeerde met een zwierig gebaar de bedreigingen tussen de nummers 0 en 63.
Als ze het zagen, protesteerden de kinderen heftig, maar vader hield vol, dat hij de
eerlijkste man van de wereld was en het huis daverde van rumoer. Moeder lachte
maar stilletjes en schonk de koppen vol met dampende chocolade. In December gaf
ze er een ‘sukerdetaatje’ bij. Er was toch geen heerlijker dag dan de Zondag.
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3
Zaterdag
In de Kneppelbuurt, waar de ‘grove’ school staat, spelen de jongens ‘skarp’. 't Is een
merkwaardig spel. Bij 't ‘Skoolstek’, dat de Kneppelbuurt scheidt van 't land van
Dirk Eelman, staat een rij jongens en midden in de buurt alleen Kees Brouwer. Als
hij ‘skarp’ schreeuwt, rennen alle jongens hem voorbij, de hele buurt door, tot ze bij
de Ouwe Burger terecht komen, 't huis, dat de straat aan de andere kant begrenst.
Kees pikt er een uit en racet hem achterna tot hij hem getikt heeft. Dan moet de hele
bende weer terug naar 't skoolstek, Kees heeft z'n eerste slachtoffer aan de hand en
nu proberen ze allebei een van de vluchtende jongens te tikken. Lukt dat, dan vormen
ze een rij van vier. En zo wordt de troep loslopende gezellen al kleiner en de slinger
al maar langer. Aai Visman geniet hevig van dit opwindende spel. Hij is vlug als de
palingen, die zijn vader vangt en hij verstaat vooral uitstekend de kunst om onder de
armen van de vangende jongens door te duiken en zo te ontsnappen. Slaagt hij daar
niet in, dan klemt hij z'n stevige knuisten rondom de polsen van twee jongens en
verbreekt de rij. Zolang de breuk niet geheeld is, mag er niet getikt worden en ieder,
die nog vrij is, neemt de gelegenheid waar om ongehinderd te passeren. Met een wild
Indianengehuil slingert Aai dan de twee jongens uiteen en rent naar de kant, waar
zijn kornuiten op hem wachten. Het komt alles aan op vlugheid, durf en kracht - en
die drie eigenschappen bezit hij in voldoende mate Zijn vrienden weten het - hij is
gevierd onder de kameraden en een natuurlijke aanvoerder bij de meeste van hun
spelen. Jammer vindt hij het alleen maar, dat Jaap Bremer nooit van de partij is; 't is
al mooi genoeg, dat Jaap zijn boezemvriend is - er is
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geen sprake van, dat die ooit aanvaard wordt door de hele schare van de ‘grove’
school. Maar 't is te betreuren: Jaap is de enige knaap van 't dorp, die tegen Aai op
kan, een kop groter dan hij, nog potiger, alleen wat strammer en daardoor soms te
overwinnen. Het spel is nog in volle gang als de klok uit de dikke toren negen slaat.
De deuren van de twee schoolportalen gaan open - meester Bouma verschijnt op de
stoep en meester Daalder aan de andere kant. Klappen doen ze niet; de klok heeft
het sein gegeven en hun verschijning doet de rest. Met rooie koppen rennen de jongens
naar school. De meisjes zijn al binnen: die hebben griffeltjes puntig geslepen tegen
de stenen vensterbanken of een beetje gehinkeld op de brede stoep tussen de portalen
- zij zijn het rustige element in de rumoerige schoolbevolking.
Traag glijden de uren voorbij. Om elf uur laat meester Daalder de kleintjes uit de
eerste klas vrij, om twaalf uur volgt de rest. En dàn begint de Zaterdag, de fijnste
dag van de hele week.
Aai gunt zich nauwelijks tijd om te eten. Hij heeft geen oog voor de zorgen, die
z'n moeder aan de maaltijd heeft besteed. Trouwens: Zaterdag - dan is er niet veel
bijzonders. Moeder is ‘brandskoon’, zoals de Oosterenders dat gewoon zijn; ze werkt
iedere dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, begint al op Vrijdag te ‘Saterdage’
en doet op Zaterdag de grote beurt nog eens dunnetjes over. Dan is er voor het
klaarmaken van een goed maal niet veel tijd over; dat komt trouwens pas op
Zaterdagavond, als vader thuiskomt van de haven. Op Zaterdag en Zondag is de tafel
een beetje feestelijk; ‘an boord doen die manne maar wat,’ zegt moeder, ‘'t is net as
in 't versie: alle dage brune boone... soms een zootje vis, maar groente krigge ze
temet niet na binne en op Saterdag ete ze alle ressies deur mekaar: gort en spek en
vis en sakkoek en stroop er over heen; eet smakelijk.’ ‘Gruzige forkes groeie 't hardst,’
beweert Vader dan. Maar hij is er toch wel erg op gesteld om op Zaterdag en Zondag
wat anders te eten dan de kost van boord. Vis is er meestal wel bij; die heb je nu
eenmaal zelf, maar slaboontjes of
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bloemkool is niet te versmaden en 't lekkerste van allemaal is de broeder aan 't slot.
Moeder kookt die in een ketel; er zitten krenten in en rozijnen en sucade en je eet
hem niet gesmolten boter - ‘èchte butter en gien kunst’ - en een dikke laag suiker.
Vader is er gek op en Aai zou 't hele ding alleen wel lusten. 't Is eigenlijk 't enige
behoorlijke voedsel dat hij krijgt in de week. Wat heb je aan rijst of grutjes en alle
dagen aardappelen met rooie kool of witte boontjes met stroop? En erger dan dat
alles is het wonderlijke gerecht, dat vader snikkiedik noemt of lababbertjespap en
waarvan alleen moeder weet, wat er in zit en hoe 't gemaakt wordt. Gewoonweg
varkensvoer en geen menseneten, bijna even verschrikkelijk als de sop op Maandag.
Maandag is wasdag en dan is er strijk en zet sop. ‘'t Ouwe brood fan Sundag moet
op,’ zegt Moeder, ‘en ik hew gien tied om wat aars te koke.’ En daarom douwt ze 't
ouwe brood in de melk, suddert dat zaakje een beetje en dan komt er suiker overheen.
't Is al met al een weeë, weke massa. Vader noemt 't lilderedril en hij heeft er even
erg het land aan als Aai, maar last heeft hij er niet van, omdat hij Maandagmorgen
vroeg weer naar z'n blazer gaat. Als hij klaar staat met de witte zak vol schone bullen
op z'n nek en moeder een dagzoen heeft gegeven, knipoogt hij tegen Aai en hij zegt:
‘Veul plezier mit je sop fanmiddag man!’ Dan slaat hij Aai op z'n schouder, zoals
mannen dat onder elkaar doen en met wijde, zwaaiende passen gaat hij er vandoor.
Moeder lacht een beetje om 't wekelijkse grapje, maar de sop is er evengoed: 't
beestenspul. En Aai moèt 't eten - op dat punt kent moeder geen pardon. Hij zit er
tegen te kokhalzen - de weke brei wil niet naar binnen... de smurrie... Maar 't bord
komt leeg en een peer of een appel is de beloning. Soms een winterwortel, een knaap
van jewelste.
Nu, op Zaterdag om twaalf uur, eten ze alleen maar een ‘poesie’ - niets dan een
restje van de vorige dag, soms aangelengd met een scheutje melk. 't Is gauw naar
binnen. Moeder heeft haast: ‘'t achterhuus moet deen, foor Vader komt,’ en Aai
vertrekt met bekwame
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spoed. Hij weet, dat hij Moeders zegen heeft: ze ziet hem liever gaan dan komen op
zulke drukke dagen. En met moeder Bremer is dat net zo: die moet óók klaar zijn,
als vader thuiskomt. Op dat punt is 't bij de grove en fijne vissers precies hetzelfde:
ze zijn, behalve bij stormachtig weer, weg van Maandag tot Zaterdag - ze zwerven
op dezelfde zee en maken jacht op dezelfde vis en God is ze genadig of ongenadig,
onafhankelijk van hun geloof. Bij stormtij verdrinken er groven en fijnen, van de
laatsten misschien de meesten omdat ze meer wàgen, vast overtuigd, dat niemand
sterft vóór de tijd, die God heeft vastgesteld. En in de kleine vissershuisjes werken
de grove en de fijne moeders precies even hard en precies op dezelfde manier: ze
houden allemaal van hun kinderen en hun mannen, ze wassen en ploeteren dag aan
dag om alles schoon en heel te krijgen, ze zijn boos op z'n tijd en geven op z'n tijd
een zoen en de een is niet veel beter of slechter dan de ander. Alleen is 't gebed aan
tafel bij Bremer anders en langer dan bij Visman, ze hebben er een orgel en zingen
er psalmen en evangelische gezangen en Zondags zitten ze in een andere kerk, waar
't éne evangelie op verschillende manieren wordt uitgelegd. Ondanks dat: er is meer
overeenkomst dan onderscheid in hun leven. En tot die overeenkomst behoort ook
het feit, dat de vrouwen op Zaterdag hun kinderen de deur uitkijken en helemaal van
de kook raken als je het waagt, op die dag een kameraadje mee te nemen. En daarom
zoeken de Aaien, de Jaapjes en de Jannies hun heil bij elkaar en zoveel mogelijk
buiten het dorp, waar op die dag het evangelie van de stofdoek, de boender en de
dweil alleenzaligmakend is.
Wat ze doen?
Gewoonlijk beginnen ze met een diepzinnig gesprek, ze voeren dat altijd
Achtertunen. Daar is de beurs, de verzamelplaats van de vissers; eigenlijk is het de
beurs van de tweede rang: de voornaamste is die bij de ‘brandpet’ voor het huis van
Jan Krijnen. Meen niet, dat het een gebouw is, waar handel wordt gedreven. 't Is
gewoonweg een open plek, waar de vissers bij elkaar komen
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om te kletsen. Ze vertellen daar hun avonturen op zee; 't gaat er over de geweldige
stormen, enorme visvangsten en behendigheid bij het zeilen. Je moet er ook niet zo
mis over denken! De Texelse blazers zijn maar notedoppen en zelfs op de Waddenzee
kan het geducht spoken, om maar te zwijgen van de Noordzee, waarop ze zich zonder
aarzelen wagen als ze menen er een behoorlijk duitje te kunnen verdienen. Zeilen
kunnen die kerels als weinig anderen. En er mag dan in hun verhalen wat ophakkerij
zijn, wie ze heeft zien binnenvallen met een Noordwesterstorm, weet, dat overdrijving
eigenlijk niet mogelijk is. Achtertunen heeft een hek. Daarop kun je dag aan dag de
oude vissers vinden, ze hebben de schuit aan hun zonen overgedragen, werken zo
nu en dan wat bij de boeren, maar meestal zitten ze bij elkaar en praten met rustige,
bedachtzame stemmen. Een enkele heeft nog ringetjes in z'n oren en sommigen
dragen het typische ringbaardje van de schippers. Hun ge-
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zichten zijn verweerd en gerimpeld, maar ze blijven stoer en bij de pinken tot hun
laatste snik. De andere zeelui komen op Zaterdagmiddag. Eerst gaan ze naar huis,
zeggen moeder de vrouw en de kinderen goeiendag, knappen zich een beetje op,
maar dan vinden ze 't thuis al welletjes; ze steken een pluk tabak achter hun kiezen
en zoeken hun kameraden. Precies als de kinderen. Verwonderlijk is het, dat grof en
fijn zich vaak vermengen, al bestaat er bij sommige fijnen wel de neiging om zich
af te zonderen en een eigen beurs te vormen. Maar het is een stille overeenkomst
tussen de partijen, dat er op de beurs niet wordt gesproken over godsdienst en politiek,
alleen over zaken en de zee. Soms vergeten ze dat wel eens. Iemand zegt een
onvoorzichtig woord of hij maakt een spottende opmerking en dan heb je de poppen
aan het dansen. Het gaat onmiddellijk hard tegen hard: de koppen worden nog roder
dan gewoonlijk en de stemmen verheffen zich. De jongens, die er bij zitten, trillen
van opwinding. Ze genieten bij de verhalen over storm en vliegend weer, over
vangsten, waarbij de netten scheurden, over fladderende zeilen en gebroken schoten
- maar als de hartstochten in deze natuurmensen wakker worden en het gaat om wat
ze als waarheid zien, dwars tegen de anderen in, dàn wordt het griezelig heerlijk om
getuige te zijn van de twist. Bang hoef je niet te wezen, want klappen vallen er nooit:
ze zijn rond en rechtuit en zeggen waar het op staat, maar de zelfbeheersing, die ze
in hun strijd met de wind en het water hebben ontwikkeld, verliezen ze nooit.
Hoogstens loopt er een met een kwaaie kop weg of valt er een knetterend woord,
maar daarbij blijft het. De jongens begrijpen niet half waar het om gaat - wat weten
zij van kerkleer en het landsbestuur - maar ze leven hartstochtelijk mee en kiezen
partij. Hoe zwaar bevriend Aai en Jaap ook zijn, hoezeer ze bij al hun omgang
instinctief de verschilpunten van de vaders vermijden - hièr zijn ze gescheiden.
Volgens Aai hebben de groven gelijk, volgens Jaap de fijnen - dat kan nu eenmaal
niet anders als je in verschillende nesten geboren bent. Gewoonlijk komen deze
disputen alleen voor
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op Zaterdag laat in de middag. De onde vissers, die al eerder Achtertunen zijn, hebben
al lang afgeleerd, over God en de Staten-Generaal te twisten. Ze laten de Heer de
beslissing over alle dingen van eeuwigheid en oneindigheid en de heren in Den Haag
over de stoffelijke zaken - eigenlijk is 't wel rustig en gemakkelijk, dat je je daar niet
mee behoeft te bemoeien. Je doet toch niet veel tegen de onaangenaamheden des
levens: tegen storm en tegentij, tegen regen en onweer begin je niet veel en er zal
altijd wel belasting moeten worden betaald en hard moeten worden gewerkt. Ze
hebben genoeg aan de dingen van elke dag: de stand van de barometer, de richting
van de wind, het uur van koffie en thee en de herinneringen uit hun bewogen verleden.
En met de krakerige, harde stemmen, gewoon aan gesprekken tegen het geklots van
de golven en het zoeven van de wind, zeggen ze de dingen, die ze al een oneindig
aantal keren hebben gezegd, die ieder weet en waarnaar eigenlijk niemand meer
luistert dan de man, die spreekt. Ook Aai, Jaap en Jannie kennen de verhalen. En
toch luisteren ze opnieuw, nu de ouwe Burger het woord neemt:
‘We fonge due een pielrog, een ding as ik nog nooit sien had; ik pakten 'm an en
hee gaf me een steek in mien finger, dat ik het uutguulde fan de pien. En mien arm
wier eerst rood en doe swart tot an mien skouwer toe. De dokter most er in sneeë. Ik
hew nag het litteken.’ En hij stroopt de mouw van zijn jekker op, z'n overhemd en
z'n rooie baai en hij wijst op de streep tussen de figuren op z'n arm. De kinderen
griezelen. Maar ze kijken vol belangstelling naar de tatouëringen op de onderarm:
een anker, waar een touw om is geslingerd, een hart met letters erin, een schip met
volle zeilen, alles prachtig blauw en bestand tegen de tijd.
‘Mooi, hè,’ zegt de ouwe visser. ‘Dat hew ik er zelf allegaar inprikt mit
Oostindische inkt en een fien neeldje. 't Stèèkt wel een beetje, maar je heb 't dan ok
foor je leve.’
De ouwe Brouwer knikt bedachtzaam. Dan zegt hij met z'n versleten stem:
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‘Moet je mien borst sien. Heelemaal vol prikt - drie skute staan er op, de 77, de 45
en de 12. Deer hew ik allegaar op fare. De 77 is doe omslege, Jaap van Pouw is doe
verdronke, maar ik hew een paar uur ronddobberd op een fat en doe het de 88 me
oppikt: de Kluut, je kent 'm wel - hee woont nou op Oost. En de 45 hew ik an Salm
verkocht; op de 12 faart Kees nou - 't is de beste skuut, die we ooit had hewwe. Hee
ken niet om, mit fliegend weer leit ie net zoo vast as een huus.’
Jan de Pettemer is de derde spreker. Hij is wat doof en weet niet, waarover ze het
hebben. Maar hij moet ook zijn duit in het zakje doen.
‘De skeepekees wordt ok weer duurder,’ zegt hij schor, ‘en toch benne de keutels
nag eve goedkoop as vroeger.’ De jongens lachen. Ze hebben vanmorgen Boersen
nog zien lopen over het land, waar zijn schapen grazen. Hij had een linnen zakje in
zijn hand en zocht schapenmest. Aai weet maar al te goed, waar die voor dient. De
boeren knijpen ze uit in de ontroomde schapenmelk en dan maken ze er kaas van.
Die wordt groen en pikant: de mest geeft er een scherpe smaak aan en de meeste
Texelaars vinden die lekker. Aai niet, hij griezelt, als hij denkt aan de bereiding en
hij kijkt een beetje vies naar Jannie, die met smaak zo'n groene boterham opeet. Maar
ook z'n vader en moeder hebben er geen enkel bezwaar tegen. Er ontwikkelt zich nu
tussen de drie ouwe paaien een gesprek over de prijs van de vis in de verschillende
jaren. Dat interesseert de kinderen niet: ze wenden zich af van het gezelschap en
verdiepen zich in de vraag, wat ze met de rest van de middag zullen uitvoeren.
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4
Nog altijd zaterdag
Na een ernstige discussie worden ze het eens: eerst ‘spierinkies’ vissen bij de
Aliesbrèg en dan stiekelhakken op het land van Sijp Dijksen.
Ze rennen naar huis, halen een oude klomp en de hengels: niets dan een stok met
een touwtje en gedrieën gaan ze de Peperstraat door, langs de Vermaning en de fijne
school in de richting van Zevenhuizen. Dat is een gehucht tussen Oost en Oosterend
en ergens in de buurt daarvan is de brug, die naar een of andere geheimzinnige Alie
is genoemd. Onder die brug is een tocht, een brede sloot, en tussen de waterplanten
daar is een bont en wonderlijk leven. Kleine draaikevertjes zwerven er langs de
oppervlakte, waterspinnen schieten omhoog en omlaag met glinsterende bellen tussen
hun achterpoten, de kokerjuffers scharrelen langs de bodem en stekelbaarsjes trekken
in scholen door het bos van riet, biezen en fonteinkruid. Kroos en waterranonkels
bedekken hier en daar de wateren - de jongens kennen al die planten: Meester Daalder
houdt van de natuur en vertelt erover op school. En Aai heeft aan zijn vrienden de
namen geleerd in de lange uren, die ze bij Aliesbrèg verlummelen. Jannie geniet
intens van al die dieren en planten. Ze denkt er niet over, spierinkjes te gaan vissen.
Terwijl de jongens op zoek zijn naar wormen, ligt ze voorover in het water te turen.
Ze ziet er haar eigen spiegelbeeld: een heel jong kindergezichtje met strogeel haar.
Maar dat interesseert haar niet. Van belang zijn alleen de bewegingen, de kleuren en
de geruchten: het elegante wenden en keren van de slanke visjes, die rode buik van
een salamander, het ruisen van het riet. Ze drinkt het alles in en voelt zich diep
gelukkig zonder te begrijpen waarom. Als ze lang genoeg in het
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water heeft gekeken, gaat ze op haar rug liggen in het zachte gras. Ze ziet de witte
schapenwolkjes drijven langs de blauwe lucht, die nog oneindig veel dieper is dan
het water en ze peinst over God en de engelen, die je niet zien kunt, maar die daar
zijn boven dat blauw, ver, ver: ze zitten op gouden stoelen, de engelen spelen op
harpen en ze zingen liederen ter ere van God, die met vriendelijk oog neerkijkt van
zijn troon naar al de gevleugelde witte gestalten om hem heen en naar de mensen
daar heel in de diepte. Ook naar 't kleine meisje met de gele haren, die over Hem
denkt en droomt.
Dan wordt ze uit haar gepeinzen gewekt door de triomfkreten van de jongens. Ze
hebben een prachtige verzameling wormen ontdekt onder een grote platte steen.
Echte, zoals je die nodig hebt voor een goede vangst. Ze hebben een wriemelend
hoopje in een van de klompen; de dikste zoeken ze er uit, blauw met rood.
Onbarmhartig snoeren ze het touw om het kronkelende beest heen; met haken werken
ze niet - dat is hier volkomen overbodig. En naast elkaar op de brug werpen ze hun
lokaas uit tussen de snel schietende visjes. In een minimum van tijd hebben ze beet.
De stekeltjes flokken aan de punten van de worm als een lammetje aan de speen van
een moederschaap en ze zijn zo in hun spel verdiept, dat ze blijven hangen, wanneer
de jongens ze met een snelle ruk omhoog slaan. In de tweede klomp, die vol water
is geschept, krioelt het binnen een half uur van spierinkies - grauwe met witte en
donkere met rode buiken. Jannie heeft al gauw genoeg van het kijken naar de
hengelpartij; ze zwerft over het weiland en plukt bloemen: gouden boterbloemen en
witte madeliefjes met een geel hartje. Ze zal ze thuis in een vaasje proppen en 't
morgen meenemen voor juf. Die zet 't dan in de vensterbank naast de andere potjes
en daar staat 't, tot de gele en witte blaadjes overal rondzwieren. Bloemenleven is
kort, vooral als kleine meisjes er zich mee gaan bemoeien.
Terwijl de vissers hun buit vergroten, komen allerlei mensen voorbij. Ze moeten
naar Zevenhuizen of Oost en ze maken zonder uit-
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zondering een opmerking, wanneer ze passeren. De eerste is Geus, de brievenbesteller.
De ‘deli’, die de post van de boot haalt, is een uurtje geleden in Oosterend gearriveerd.
Geus heeft de brieven en de kranten in het dorp rondgebracht en nu heeft hij nog de
buitenwijken te verzorgen. Hij heeft wel even tijd voor een praatje: de boeren en de
vissers van Oost hebben nog de hele Zaterdagavond en de Zondag om de Texelse
Courant uit te preken. Zoveel later ze die krijgen zoveel langer kunnen ze er mee
toe. En daarom gaat Geus gezellig op de brugleuning zitten en zet een boom op over
de tijd, waarin hij op spierinkies viste. Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe, dat
dit niet de wàre visserij is.
‘Jullie worre te groot foor de spierinkies,’ zegt hij. ‘Over een paar maande komme
de pietermanne en de geepe. Dan moet je na de Kaap gaan. Mit een hengel mit een
haak. Hè je 't nooit sien?’
Neen, zover hebben Aai en Jaap het nooit gebracht.
‘Nou, dan moet je eerst maar es kieke gaan en dan 't zelf doen. Ik hew ferlede jaar
nag mee fist: zeuvetien pietermanne en twaalf geepe. We hewwe er drie dage fan
ete. 't Ware kanjers. Maar 't bluuft een beetje gevaarlijk. Pietermanne hewwe lange
stekels en ze steke gemeen. Je moet ze mit een end hout doodslaan as je ze op de
stienglooiing gooit het. Aris van Pouw kreeg ferlede jaar een steek in sien duum. Die
wier zoo dik as sien pols en hee het er weke mooi mee weest. De dokter most er op
't lest in sneje om 't over te make. Geepe benne makkelijker, maar ik hew liever
pietermanne; aning vet, man. Geepe benne te droog en groen op de greet, dat staat
ok een beetje freemd.’
De jongens knikken, ze nemen zich heilig voor, het volgende jaar of over enkele
maanden naar de Kaap te gaan: 't spierinkiesvissen lijkt meteen een kinderachtige
sport. De pret is er af, nu Geus over de pietermanne heeft gesproken. Als hij z'n tas
weer opgepakt heeft en met lange passen zijn weg naar Oost vervolgt, kijken ze
elkaar aan met een blik van teleurstelling en verstandhouding.
Even maar is het stil. Dan zien ze in de verte meester Daalder

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel

31
aankomen. Hij is mank en loopt met een stok als steun. Ze vinden dat niets vreemd,
want ze zijn er van klein af aan gewend. Evenmin als ze aanstoot nemen aan Willem
Louwerse, die onder z'n ene voet een verhoging heeft en daarmee heel nadrukkelijk
iedere stap accentueert, aan de vetbult, die Isaac Ocquee boven z'n rechteroog draagt
en aan 't rooie haar van Neel van de slager. Wat je altijd gezien hebt, hindert je niet
meer. En meester Daalder is een vriendelijke man. Hij houdt van een grap op z'n tijd
en hij straft niet vaak. Zelfs Jaap Bremer, die toch niet bij hem op school is, kent
hem goed. Want op Zaterdagavond gaan de vissers, de fijnen en de groven naar de
Koetebuurt om bij meester Daalder de Engelse bankbiljetten, die ze voor hun vis
hebben gekregen uit Londen of Hull, om te wisselen in goeie Hollandse guldens.
Vader Bremer komt er ook - hij mag dan het land hebben aan afle ‘groven’, meester
Daalder maakt daarop een uitzondering. Hij knapt voor ieder in het dorp de officiële
karweien op. Als er iemand dood is, schrijft hij de acte van successie, hij vult
belastingpapieren in, schrijft requesten naar de minister voor uitstel van dienst,
bestuurt de visserijvereniging, waar grof en fijn elkaar ontmoeten en, als 't nodig is,
repareert hij de klokken, die het vertikken om te lopen en niet kunnen wachten, tot
't de goudsmid van Den Burg belieft, eens naar Oosterend te komen.
Als hij de Aliesbrèg bereikt, houdt hij een ogenblik halt. Hij informeert naar de
vangst en hij doet 't, nu buiten school, op z'n Texels:
‘Wille ze nag een beetje biete, jonges?’
‘We hewwe der al drie en dertig, meester; zeuve mit een rood bukie.’
‘Dat benne de mannetjes,’ zegt Aai.
‘Maar wat moete jullie mit al die vis? Je moeder zel ze toch zeker niet bakke...’
‘In een potje, meester. Dan ken je ze goed sien swemme.’
‘Toch niet langer dan een week. Dan benne ze allegaar dood.
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Spierinkies kenne niet teuge gevangenisse. Net zo min as de mense.’ Weer betrekt
't gezicht van de jongens. Eerst Geus en nou meester weer, die de pret bederft.
‘As ik jullie was, gooide ik ze maar weer in de sloot,’ zegt de meester dan. En heel
onlogisch voegt hij er achter: ‘Nou, goeie vangst maar voarder.’
En dan tikt z'n stok over de planken en slingerend met 't bovenlijf gaat hij weer
verder langs 't paadje naar Oost.
De jongens kijken hem na. Ietwat verbouwereerd. Gelijk heeft hij eigenlijk. Maar
't vissen is zo'n aardig vermaak... En toch, een troep dooie spierinkjes is ook niet
leuk. Je krijgt altijd een vervelend gevoel als je er in je zwempotje een met de blanke
buik naar boven ziet drijven.
‘Maar vader fangt toch ok vissies,’ zegt Aai.
Jaap peinst. Dan zegt hij langzaam:
‘Ja, maar er is verskil. Die fang je, om er mee te verdiene en om ze op te ete. En
spierinkies ete we niet.’
Aai knikt. Maar hij kan er niet toe besluiten, z'n buit zo maar weer de vrijheid te
geven. Hij kijkt in de klomp, waar de stekeltjes elkaar verdringen: meer vis dan water.
Dan zet hij resoluut de klomp neer en slingert z'n hengel in de tocht. En Jaap, die
toch moeilijk kan verdragen, dat Aai meer vangt dan hij, zet zich naast hem en vist
als hij.
Ze zwijgen en verwerken in stilte de woorden van Geus en de kleine preek van de
meester. Maar hardnekkig vissen ze door: een Texelse jongen geeft zich zo gauw
niet gewonnen. En de buit wordt groter: vier-en-dertig, vijf-en-dertig, veertig ten
slotte.
Dan verandert het tafereel. Ze zien van de Oosterender kant een boer aan komen
rennen. En onmiddellijk hebben ze de situatie door: dat is Boersen; Jannie loopt op
z'n land en plukt bloemen en de jongens mogen dan op de planken van de brug zitten,
ze hebben ook langs de kant van de tocht gelopen, ze hebben wormen gezocht op
het land van Boersen en ze zijn dus in het oog van
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de boer even schuldig als het kleine zusje. En ze kennen de man: hij is de driftigste
van alle Oosterender boeren - een dolle Dries, die harde vuisten heeft en ze weet te
gebruiken. Aai heeft hem het eerst in de gaten. Jannie ziet niets; ze drentelt rond in
verrukking - haar handen zijn vol bloemen, maar telkens vindt ze nieuwe, die nòg
mooier zijn. Dan gooit ze er een paar weg en vervangt ze door de uitverkorenen.
Soms staat ze stil en kijkt de leeuwerik na, die als een fijn stipje in de blauwe hemel
staat of ze heeft alle aandacht voor een kievit, die met wankele slagen over de
grashalmen zoeft. En de boer nadert, woedend over de schending van z'n hooiland.
Een scherpe kreet van Aai: ‘Jannie, kiek uut; Boerse!’
Het kind schrikt. En als ze de boer bemerkt, die als een wilde in haar richting
schiet, staat ze een moment verbouwereerd. Dan smijt ze met een wild gebaar alle
bloemen weg, haar klompjes neemt ze in de hand en als een jong hert scheert ze over
het land, haar gele haren wapperend in de wind.
De jongens vuren aan. ‘Loope - hard loope - hee krigt je nooit.
Vlieg over het achterste hek - over 't land fan Sijp en dan bee Pieter Bakker deur
de tuun.’
En met de moed der wanhoop volgt 't kleine ding de aanwijzingen De jongens
staan te dansen.
‘Hei je 't wel sien?’ juicht Aai. ‘As een lazerslag was ze 't hek over... Die stijve
bok krigt 'r nooit. Kiek maar... he ken temet 't hek niet overkomme... Hoei, deer foalt
ie... mit sien kop teuge 't hek...’
Met een soort Indianengebrul wordt de nederlaag van Boersen begroet. Het is
duidelijk: hij geeft de vervolging op. Wel schreeuwt hij: ‘Waag 't nageris om op mien
hooiland te komme... dan zel ik je je poote kapot knuppele...’, maar hij klimt terug
over 't hek, kijkt rond en rent dan in de richting van de jongens.
‘Deer komt ie,’ schreewt Jaap.
En ze rennen de Aliesbrèg over, de hengels in de hand, de weg
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naar Zevenhuizen op, over de ‘tuunwoaltjes’, die als lage dijkjes om de weilanden
staan... Ze zijn niet bang: ze weten, dat ze harder kunnen lopen dan Boersen en ook,
dat die al tevreden is, wanneer ze zijn land hebben verlaten. Ze klimmen op een
‘tuuntje’ en kijken de kat uit de boom. Boersen is bij de Aliesbrèg blijven staan en...
‘De spierinkies,’ zegt Aai verslagen. Bij hun vlucht hebben ze de beide klompen
vergeten. En ze zien, hoe de boer zijn woede koelt op deze onschuldige voorwerpen.
Een schop: de klomp met wormen vliegt hoog in de lucht, de kap splintert er af en
de pieren zwieren naar alle kanten. Nog een schop: de tweede klomp gaat dezelfde
weg - in een boog scheren de spierinkies door de lucht... langs de Aliesbrèg en... in
de tocht.
Jaap lacht.
‘Nou krigt meester Daalder toch sien zin,’ zegt hij grinnekend.
En Aai houdt zich groot.
‘Wat hè je ok eigenlijk an die beesies; in een week benne ze toch allegaar dood...
Nee, joh, dan pietermanne en geepe... Ga mee, man, dan make we een echte hengel...
mit een dobber en een haak... en over een poosie gaan we naar de Kaap.’
Jaap knikt. Ze laten de boer de boer en in een grote boog trekken ze door allerlei
hooilanden op Oosterend aan. Met wellust baggeren ze door een ander land van
Boersen; ze trappen er een breed pad door. Het is immers eeuwig oorlog tussen de
boeren en de vissersjongens van Oosterend. En in de oorlog doe je je vijanden zoveel
mogelijk afbreuk.
Meester Daalder heeft nog werk genoeg aan Oosterend. Zodra hij erin geslaagd
is, vrede te stichten tussen de fijnen en de groven, kan hij beginnen met de verzoening
van vissers en boeren. Daar is een heel mensenleven te kort voor!
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En nog was de zaterdag niet voorbij...
Langs een grote omweg bereiken ze Oosterend. Jannie is thuis en zodra ze hun
stemmen hoort, sluit ze zich weer bij de vrienden aan. Zin om ‘stiekels’ te hakken,
hebben ze niet meer. Er is te veel spanning in hen voor dit rustige werk. Overigens...
een vervelende bezigheid is dat allerminst. Je voelt je een machtig man, als je je
‘stiekelhakker’ zwaait en de zwaargewapende koningen stuk voor stuk onttroont. Er
zijn er genoeg in de lage landen rondom Oosterend. En de boeren geven je graag een
dubbeltje voor elke akker, die je van dit gespuis zuivert.
Maar ze hebben na de aanval van Boersen meer dan genoeg van de boeren. Liever
zoeken ze de vissers op, die al thuis zijn en ‘beursen’ en nog liever de jonge wereld
en de ‘dordemantjes’, die met de eigenaar van de blazer meevaren als eerste en tweede
knecht. Die hebben voorlopig genoeg van het geklets en gesnoef op de beurs: ze
zoeken hun eigen vertier - ook al Achtertunen. Hun gage hebben ze in de zak en de
centen zitten er maar los in. Ze zijn bezig met streepgooien als Aai en z'n vrienden
aankomen. Er is een lijn dwars over de weg getrokken met een hokje in 't midden er
achter en de jonge vissers komen om de beurt op een paar meter afstand van die
streep te staan en gooien enkele centen in zijn richting. Wie in het hokje terecht komt
met een van z'n centen heeft recht op de hele oogst. Dat geeft ieder ogenblik aanleiding
tot woordenwisseling; het is ook niet altijd uit te maken, wie de winnaar is.
Onmiddellijk vallen er boze woorden - de groven zijn niet bang voor ‘een stevige
knoop’, de fijnen vloeken nooit, maar ze hebben andere krachttermen tot hun
beschikking. En iedere ruzie eindigt met een verzoening. Als er geen beslissing
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komt, doet men 't eenvoudig over en bewaart zo de vrede. Een andere troep knikkert.
Er is een baksteen neergelegd midden op de weg. En op die baksteen liggen centen,
die gedeeltelijk over de rand heensteken. Iedere kemphaan heeft een cent ingezet.
En nu komt het er op aan, met een knikker die centen van de steen te mikken. Er
mag niet worden gegooid: de knikker moet geklemd worden tussen de duim, sterk
gebogen, en de wijsvinger. En dan moet de duim met alle kracht het projectiel
wegschieten. Doet iemand 't anders, dan hoont de goegemeente: ‘Jee knikkert niet jee speult uut de koe sien gluup.’ Niemand weet hoe die uitdrukking in de wereld
gekomen is, maar ieder kent de betekenis ervan bij 't knikkeren. 't Is eenvoudig een
schande, ‘uut de koe sien gluup’ te knikkeren. Sommigen mikken meesterlijk. Op
meters afstand weten ze zo de centen te raken. En ze spelen met hartstocht, tot grote
vreugde van Aai en Jaap, die er naar snakken, zelf te varen, dus te verdienen en mee
te spelen op Zaterdagmiddag als de ‘vloot’ weer thuis is. Plotseling is het spel uit.
En de troep gaat ‘borregorren’.
Ze leggen een lange rij knikkers, ieder een deel. En vaak enkele centen er tussen.
Dan nemen ze op de beurt een ‘potter’, dat is een kleine stenen bal en gooien die in
de richting van de rij. Alles wat rechts ligt van de knikkers, die uit de rij geschoten
zijn, is voor de mikker. Er wordt stevig verdiend en verloren.
Anderen werken met een kuiltje, waarin ze met de vlakke hand knikkers smijten,
soms wel twintig of dertig tegelijk. Alle knikkers, die er uit schieten, worden het
eigendom van de man, die gooide. Hier is ruzie onmogelijk: een knikker is altijd ìn
of ùit de kuil. En ook hier wisselen de knikkers voortdurend van eigenaar.
Hunkerend kijken Aai en Jaap naar het grove spel van de groten. Tientallen centen,
honderden knikkers worden gewonnen en verloren. Als zij spelen gaat het nooit om
geld. En als ze tien knikkers op een dag verliezen, kunnen ze er 's nachts niet van
slapen. Heerlijk lijkt het, met een breed gebaar je geld naar de streep te gooien en
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zelfs niet lelijk te kijken, wanneer je zes keer achter elkaar verliest. Sommige
‘dordemantjes’ lopen met een zak, die uitpuilt van de knikkers en centen - als een
vorst moeten ze zich voelen bij het millioenenspel, dat ze met onverschillige vreugde
beoefenen.
Maar ze zijn niet de enigen, die hunkeren, Jaap en Aai. Bij de toeschouwers staan
ook boerenjongens, ouder dan zij en zèker rijk genoeg om mee te doen. Maar niemand
noodt ze. En ze rekenen daar ook geen moment op. Boeren en vissers horen niet bij
elkaar. Het lijkt wel of de scheiding tussen hen dieper en breder nog is dan die tussen
fijnen en groven. Want bij 't streepgooien en 't knikkeren doen de beide godsdienstige
partijen mee, al zijn er enkele fijnen, die spelen om geld zonde noemen. En in 't
algemeen is de vete tussen fijne en grove vissers niet diep. Ze ontmoeten elkaar aan
de haven, op zee, bij de visafslag, in de visserijvereniging, op de Zaterdagavonden
in het huis van meester Daalder. Ze trotseren dezelfde gevaren, hebben dezelfde
vrees en dezelfde verwachtnig en ze vertrouwen op en bidden tot dezelfde God.
Alleen op Zondag verandert dat volkomen. Dan gaan ze naar verschillende kerken,
dan hebben ze een bepaalde plooi in het gezicht, die alle gemeenschap uitsluit, dan
‘mogen’ de groven méér dan de fijnen en worden de geloofsverschillen sterk
onderstreept. En zo is 't ook bij andere gelegenheden: de kermis, de volksfeesten en
de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad.
Bij sommigen worden de verschillen op de duur zo sterk, dat er een blijvende
verkoeling en niet zelden een diepe vijandschap ontstaat. Zo is 't bij Bremer en
Visman, trouwhartige mensen, maar onverzoenlijk, waar het godsdienst en politiek
betreft. Toch - ze zijn uitzonderingen. En bij de jongeren lijkt de kloof minder wijd
en diep dan bij de oudere generatie.
Maar de boeren... Zij vormen van kind af een afzonderlijke groep in het dorp, een
typische kaste. Hun kinderen spelen met elkaar - voor zover ze al spelen. Want al
heel jong worden ze ingeschakeld in het bedrijf van de vader en op de boerderij komt
men altijd
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handen te kort. En is er geen sprake van dat ze meedoen met 't streepgooien en
knikkeren van de jonge vissers en de ‘dordemantjes’. Meen ook niet, dat de boeren
meekletsen op de ‘beurs’. Daar vind je alleen de vissers. De boeren zien neer op dat
gebabbel. Ze zitten met hun deftige vrouwen achter de blauwe horretjes en voelen
zich eenzaam en voornaam. Hun huizen zijn mooier en groter dan die van de vissers.
Ze hebben chiquer meubels en weidser gordijnen. En maar zelden trouwt een
boerenjongen met een vissers-dochter. Het omgekeerde komt helemaal niet voor.
Eigenlijk heeft Aai een beetje medelijden met die knullen. Ze staan er zo helemaal
naast. Jaloers is hij absoluut niet, al hebben ze betere kleren, stevige schoenen en
meer snoepcenten dan hij. Nog helemaal verdiept in de beschouwing van spel en
toeschouwers wordt hij opgeschrikt door Jannie, die met een juichkreet afstormt op
een troep vissers. Ze komen het landpad af, dat via Dijksmanshuizen naar Oudeschild
en de haven voert. Iedere Maandagmorgen, heel in de vroegte, nemen ze de zak op
de rug met kleren, eten en tabak en benen anderhalfuur ver van huis naar de schuit.
En elke Zaterdag keren ze weer: de vuile plunje als cadeau voor moeder de vrouw
en strijk en zet een zootje vis of garnalen daarboven op voor de Zondag. Niemand
begrijpt, waarom ze hun huisjes niet verkopen en aan Oudeschild gaan wonen, vlak
bij het bedrijf. Maar ook geen sterveling denkt eraan, dit te doen. Je bent gehecht
aan je woonplaats, je vader en moeder zijn begraven op het kerkhof om de dikke
toren, je hebt je vertrouwde huis, je kennissen en familieleden, je kring van gelovigen
- je zou een dwaas zijn, dit alles te verlaten om een wandelingetje uit te sparen. En
wat betekent zo'n mars eigenlijk, als je een week lang je benen bijna niet hebt
gebruikt? Hoe weinig loop je op je blazer. En hoe genoeglijk is het, met je vieren of
vijven langs de dijk te gaan, waar je Oosterend al dichter ziet komen, bij
Dijkmanshuizen 't landpad nemen, dat je tussen honderden schapen en duizenden
vogels over wrakke hekken en primitieve bruggetjes naar je huis, je vrouw en je
kinderen
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voert. Niemand moppert over de tocht, niemand verlangt de tijd terug, toen de
Oosterender schuiten doorvoeren naar Nieuweschild, een vervallen gehucht sedert
de verzanding langs de Oostkust van het eiland.
Bremer is een stroef en zwijgzaam man. Hij neemt het leven uitermate ernstig op.
Niemand is meer gehecht aan kerk en geloof, aan gewoonten en traditie dan hij. Hem
is de moderne wereld een gruwel. Men vreest daar God noch gebod. Men denkt er
uitsluitend aan de eigen schamele geneugten en heeft niets over voor zijn naasten.
Men weet er niet te te leven en niet te sterven. Het leven moet er uitzichtloos zijn,
nu men niet meer gelooft, dat God alles ten beste schikt en twijfelt aan het bestaan
van de hemel boven het blauwe gewelf, waar de deugd zal worden beloond en het
kwaad gestraft. In de enkele disputen, die hij de laatste jaren met buurman Visman
heeft gevoerd, fel en hardnekkig van beide kanten, heeft hij geen oog gehad voor het
feit, dat Visman zéker niet behoorde tot de ongelovigen, die hij geselde met zijn
striemend woord. Voor hem zijn allen dwalende mensen, de een niet veel beter dan
de ander, die niet het wàre geloof hebben aanvaard. Veel vijanden heeft hij zich
gemaakt door de scherpte van zijn tong, de hardheid van zijn oordeel en de
zelfverzekerdheid, die hem kenmerkt. Maar hij is een trouw echtgenoot en een
liefhebbende vader. Over z'n verweerde gezicht glijdt een lach, als Jannie hem om
de hals vliegt. Even streelt hij met de brede schippershand over de glanzende gele
haren. Dan neemt hij haar mee naar huis, hij knikt gul tegen Jaap, geeft Aai een
grauwende groet en zet koers zonder om- of opzien naar de Peperstraat. Jaap volgt
en Aai blijft alleen. Enkele minuten maar. Dan nadert de troep, waarvan Visman het
middelpunt is. Breed schrijdt hij aan, een korte gedrongen figuur, een man vol humor
en kracht, maar even goed Doopsgezind als Bremer Calvinist is. En in de discussie
even dogmatisch als zijn buurman. Hij slaat Aai op z'n schouder en troont hem mee
naar huis. Eerst legt hij de zware zak op de rug van z'n zoon, die bijna bezwijkt
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onder de vracht, maar z'n tanden op elkaar zet: nog een klein jaar, dan mag hij van
school en wordt ‘dordemantje’ - zou hij dan nu niet in staat zijn, de plunjezak te
torsen? Hij voelt de levende schol in de zak bewegen - Vader heeft vast een hele
zooi meegebracht - misschien ook ‘poone en mòggies’ om te roken. Als dat het geval
is, krijgt moeder het nog druk: ze moeten schoongemaakt en nog vanavond in het
vat met de rokende turf.
Maar als ze thuiskomen en de zak is uitgepakt, blijken er alleen maar scholletjes
in te zitten en een grote tarbot. En dat is maar goed ook, want moeder heeft vanavond
geen tijd voor rokerij. Ze is tot berstens toe geladen met opziendbarend nieuws en
ze wil lang met vader spreken vanavond. Voorlopig zwijgt ze: vader houdt niet van
praatjes, voor hij zich heeft gewassen en opgeknapt. Hij is zich aan 't poedelen in 't
achterhuus: je hoort hem in de kamer briesen en proesten. Dan trekt hij een schoon
overhemd aan, smijt zijn zware schoenen uit en zet zich breed in de grote stoel,
waarop Aai op de andere dagen van de week aanspraak maakt.
‘Late we nou eerst maar een theetje doen,’ zegt Moeder.
Ze schenkt de dampende thee in de snorrekop van vader. Aai en moeder hebben
hem die geoffreerd op z'n laatste verjaring. ‘Ter uwer verjaring’ staat er op met
krullige blauwe letters. En 't randje bij de plaats waar hij drinkt zorgt er voor, dat de
lange borstelige haren van z'n knevel niet verdrinken in de godendrank, die moeder
hem schenkt. Ze presenteert hem er een ‘saletje’ bij, dat hij met één beweging van
zijn kiezen vermorzelt. En dan, als hij rustig zit, z'n pijp heeft gestopt uit de koperen
tabaksdoos, waarin hij stukjes zoethout bewaart en de brand erin gejaagd heeft, kan
moeder niet langer zwijgen. Ze legt de kous, die ze stopt, weer neer en begint met 't
gewone aanloopje, dat de beide ‘mannen’ de oren doet spitsen:
‘Seg, Jan, nou moet je d'r's hoore...’
Visman zet zich schrap. Hij geniet van dit moment. De Friese klok tikt, de thee
pruttelt op het lichtje, de herenbaai is best en 't is
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een genoegen, na een hele week naar bromstemmen te hebben geluisterd, de stem
van je vrouw te horen...
‘Nuws?’ zegt hij verlangend.
‘Ja,’ zegt ze, ‘en raar nuws. Over Annie.’
Annie is moeders jongste zuster, een jolige, fleurige meid, nog niet getrouwd en
omzwermd door alle vrijgezellen van het dorp.
‘Zoo,’ zegt Visman knipogend tegen Aai, ‘wie is het, Freek of Piet?’ Aai weet
wie hij bedoelt: Freek van Jààp Burger en Piet van Klààs Burger. Tante Annie is
bevriend met hun zusters, ze komt bij de ‘Buggies’ aan huis en ontmoet daar de
jongens, ze is met Freek te kermis geweest en met Piet te bollekriek, en het hele dorp
is dodelijk benieuwd, wie ze nu eindelijk nemen zal.
Moeder zucht. Dan zegt ze met gedempte stem:
‘Gien fan beie!’
Vader trekt de wenkbrauwen op; hij neemt de pijp in z'n rechterhand, duwt de
smeulende tabak met z'n duim omlaag en blaast dan in de kop. Aai heeft het gevoel,
dat ze zuinig doen met ieder gesprek. Anderhalve dag is lang en het aantal
gebeurtenissen van betekenis is niet zo erg groot in een kleine week...
Maar tòch komt het weerwoord:
‘Gien fan beie... Maar wie dan?’
En als een bom valt het woord in de kamer:
‘Lee fan Sijp Keizer.’
't Duurt even, vóór deze tijding tot vader doordringt. Dan legt hij met een slag z'n
pijp in de asbak en veert op in z'n stoel:
‘Lee fan Sijp...? Een boer... is ze nou gek?’
‘Ja,’ zegt moeder, ‘Lee van Sijp en gien mens aars...’
‘Hoe komt ze d'r bee... Dat zel Jantje fan Sijp ok niet verwacht hewwe...?’
‘Ze hewwe al een paar maande stiekem verkeering... Rooie Neel fertelde 't me lest
al en Aris fan Jaweki had se sien loope mit mekaar op de Ooster diek... Doe hew ik
't an 'r fraagt; se lachte maar zoo'n beetje en ze sei: Alle jongens loope wel r's mit
me... wat
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hewwe de mense er mee noodig...? Maar nou is Lee bee vader weest en hee het seit,
dat ie Annie hewwe wo en of vader 't goed fond...’
‘En wat seide vader?’
‘Nou, je kent'm. Net wat ie teuge jo seit het, doe jee om mee kwam: dat hoef je
mee niet te frage, jonge, deer hew ik niet mee te make, jee moet mit 'r trouwe en ik
niet... je krigt 'r een best meike an...’
‘En doe?’
‘Nou, je begriept: Lee na Sijp... En deer had je de poppen an 't danse... Skreeuwe
teuge mekaar, dat de bure 't hoorde... veul en niet genog... Maar Lee het net zo'n kop
as sien vader... en die het seit: as 't niet goedskiks gaat dan maar kwaadskiks, maar
heùr wil'k hewwe en gien mens aars... En nou loope ze al de heele week te bokke
teuge mekaar en Jantje skreeuwt de hele dag... je ken 'r hoore gule as je er langs gaat
en se siet er uut as 'n liek...’ Vader grinnikte. Dan sloeg hij met de vuist op tafel, dat
de kopjes rinkelden en z'n stem daverde:
‘Hee is goed... hee is verduveld goed... die stieve boere moete maar lere, dat
visserleu òk mense benne... En wat doet Annie?’
‘Oo, die lacht maar een beetje... Ze is gek op die jonge en hee op heur... En se seit:
we zelle wel ers kieke wie de langste adem het... Nou, je begriept: heel Oosterend
staat op sien kop... iederien sit te wachte, hoe dat afloope zel... D'r kenne wel dooie
zwaaie... Die Keizers benne niet fan guster en as se beginne moet je maar ofkieke,
wat er gebeurt... 't Is raar, bokkig volk... Lee is nag de beste van 't hele zootje...’
‘Hee dùrft in ieder geval... en hee gaat vast niet op see foor sien vader... en nag
minder foor sien moeder... En wat hewwe ze pot-ver-hier-en-gunter-me ok op Annie
te sège? D'r benne hoope jonges, die d'r hebbe wowe... en zoo'n Keizer die zel op 'r
neerkieke... As ze al te veul capsones hewwe, zel ìk er wel es op ofgaan... benne ze
gek of worre ze het...’
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En driftig neemt Visman de pijp weer uit de asbak, propt er een dot nieuwe tabak in,
trekt een paar keer en jaagt voor de tweede keer de brand erin.
Moeder kijkt een beetje benauwd. Dan zegt ze bedaard:
‘Bemoei jee je d'r nou maar niet mee... Lee en Annie kenne 't waarachtig zelf wel
of... weerom moet je nag meer kwaaie koppe make... 't is zóó al mooi genog...’
Visman gromt. Hij weet, dat moeder gelijk heeft. Maar hij voelt het als een smet
op z'n familie, dat ‘die boerentroep’ niet verrukt is over 't feit, dat Annie Vonk, ‘het
knapste en beste meike fan Oosterend’, de hand wil aanvaarden van een van zijn
zonen.
‘Altoos benne die leu zoo... groos as een diender... en allien, omdat ze wat meer
cente hewwe dan de vissers...’
En met die woorden schuift hij z'n stoel opzij, trekt z'n bonker aan en stapt de deur
uit. Moeder begrijpt 't: hij gaat naar de kosterij, om Annie op te zoeken en hij wil
weten, wat er op de beurs over dit geval wordt gezegd. Van te voren is hij ervan
verzekerd, dat daar harde noten zullen worden gekraakt over dat lamme boerenvolk...
Hij kent z'n kameraden... Maar ze zullen geen hand uitsteken om de zaak te
veranderen... Ze wachten maar af en ze weten, dat er tegen de liefde van twee, die
elkander per se willen hebben, tòch niets te beginnen is...
Als vader weg is en moeder omslaat in de keuken, zit Aai nog peinzend in de
kamer. Hij vindt het een wonderlijke geschiedenis. Op weinig mensen is hij zo gesteld
als op z'n vrolijke tante Annie en hij kan zich niet voorstellen, dat iemand tegen hààr
bezwaren kan hebben. Hij weet bovendien, wat het betekent, van een meisje te
houden. In de vierde klasse was Antje Visser ‘sien meid’, zoals de jongens zeiden;
in 't begin van de vijfde keek hij met vriendelijke ogen naar ‘Aagie Brouwer’. Maar
dat is allemaal voorbij. Eens en voorgoed. Hij heeft zich heilig voorgenomen als hij
groot is te trouwen met Jannie Bremer. Kort geleden heeft hij het haar voorgesteld
en zij heeft plechtig verzekerd, dat ze wel wou.
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‘Hei je niet liever een fijne jonge?’ had hij bedremmeld gevraagd. Even had ze
geaarzeld. Toen zei ze: ‘Ik wo liever dat jee ok fijn was; grof zel ik nooit worre...
maar ik hew jo toch liever as een aar... en dan moet 't maar zóó...
En toen had ze hem haar hand gegeven en daarmee was de zaak beklonken. Voor
Aai stond 't vast: Jannie en géén ander. Net zoals Lee tante Annie wou en tante Annie
hem. Gemakkelijk zou 't niet gaan. Want Bremer was erg fijn en niet erg op vader
gesteld. Gelukkig was Jannies moeder wel goeie maatjes met moeder Visman en
verder rekende hij op de hulp van Jaap, die toch z'n beste vriend was. Trouwens - er
kon nog heel wat veranderen. Hij zat nou, sedert 1 April, in de zesde klas; eerst die
hele klas nog, dan... ‘dordemantje’, jaren achtereen, dan knecht bij z'n vader en dàn,
weer jaren later, misschien een eigen ‘skuut’ Als 't kon, de blazer van z'n vader - als
die genoeg van 't varen had en wat kon werken aan de wal, bij de boeren of in z'n
eigen ‘tuun’...
Zwaar van gepeinzen gleed hij uit z'n stoel. Hij drentelde naar 't achterhuis, waar
moeder bij de petroleumstellen stond, struikelde over een emmer water... ‘blikstiense
jonge’, riep z'n moeder... en vluchtte voor haar toorn de steeg door en de straat op.
Bij de buren ging het orgel - Bremer speelde en hij hoorde de hoge stem van Jannie
boven de brommende bastonen:
‘Daar ruist door de wolken
een lieflijke naam,
Die hemel en aarde
Verenigt te zaam...’

En bewogen neuriede hij het refrein mee:
‘Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.’

't Was waar: 't was een echt lied voor de fijnen. Maar er zat iets

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel

46
in de melodie en de woorden, dat Aai diep trof... Of was 't de jubelende meisjesstem,
die hem ontroerde? Hij maakte het zich niet bewust... liep langzaam de Peperstraat
door, langs het kerkhof en door het Schoolsteegje naar ‘'t Houten peerd’, niets dan
twee banken, waar 's avonds de mannen uit de Kneppelbuurt elkaar ontmoetten en
overdag de grove schooljongens hun samenzweringen smeedden.
Daar vond hij alle jongens van zijn klas verzameld. Toevallig? Of was het een
afspraak, waar ze hem buiten hadden gehouden? 't Was nog al eens gebeurd:
sommigen namen hem kwalijk, dat hij een jongen van de fijne school als vriend had
en hij woonde bovendien in de Peperstreet, waar maar weinig groven hun huis hadden.
Maar nu was 't toch werkelijk een toeval. Ze ontvingen hem met gejuich. Jan de
Reiziger bungelde in de lantaarnpaal, maar zodra hij Aai zag, gleed hij naar beneden:
Aai z'n grootvader was lantaarnopsteker; die ging 's avonds met een ladder over z'n
schouder van paal tot paal en stak de petroleumlampen aan. Ook schilderde hij de
palen en hij had er gloeiend het land aan, dat de jongens er in klommen en de verf
beschadigden. En Jan de Reiziger was natuurlijk bang, dat Aai 't aan z'n ‘oppa’
verklappen zou. Stom genoeg - hij kon weten, dat de jongens uit een klas elkaar niet
verraden.
Ze schreeuwden allemaal door elkaar. En 't duurde een hele tijd vóór Aai begreep
dat ze 't over de Meierblis hadden. Hij kon wel dansen van plezier: 't was ook al 10
April en 't werd hoog tijd, ermee te beginnen. Jan de Reiziger beweerde, dat de fijne
school al een paar dagen geleden begonnen was. Maar Aai ontkende dat: als 't zo
was, zou hij 't zeker van Jaap Bremer hebben gehoord en die wist van niets.
‘Je ken die fijne nóóit vertrouwe,’ mopperde Jan.
‘Maar Japie Bremer liegt nooit!’ schreeuwde Aai er tegenin.
‘Skei uut mit dat gezeur,’ gilde Kobus Keizer, ‘we hewwe mit de fijne niks te
make. We moete allien zorge, dat we niet op 't lege
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nest komme. En deerom moete we Maandag noodig beginne. Wie het er een oud
kleed of een ouwe mat?’
‘Zel ik wel meebrenge,’ beloofde Biem Visser. ‘Me moeder het net skoomaakt en
we hewwe een nuwd karpet fan Vlessing had. 't Ouwe leit in de skuur en dat breng
ik Maandag wel mee. Hoe laat beginne we?’
‘Derekt om vier uur. As 't skool uut is.’
‘Geef 'm de jeksie!’ brulde Biem. En van puur enthousiasme gaf hij Jan de Reiziger
zo'n stomp tegen z'n schouder, dat die achterover van 't houten paard aftuimelde. Jan
nàm dat niet; hij krabbelde overeind en viel Biem aan. In een minimum van tijd was
de vechtpartij algemeen. Ieder trok partij. En ze sloegen erop, tot de ouwe Burger
op t lawaai afkwam, zo vlak voor z'n huis. Hij sleurde er een paar weg uit de hoop,
gaf ze een slag voor hun broek en vloekte zó dreigend, dat de hele troep de
Kneppelbuurt instoof. Halfweg bleven ze staan en in spreekkoor gilden ze in de
richting van de oude visser: ‘Lulleman, lulleman, ken niet toe...’ De lulleman was
de man, die bij de brandspuit het mondstuk van de brandslang hanteerde. Zo nil en
dan werd de spuit geprobeerd - dan dansten de jongens vóór de waterstraal en ze
schreeuwden uitdagend, wat ze nu tegen Burger brulden. Die was zo verstandig, ze
volkomen te negéren. Hij liep 't steegje van z'n huis weer in, stopte z'n pijp en dronk
z'n koffiekop leeg, grommelend over die ‘blikstiense jonges, die mekaar non ok nooit
mit rust late kenne.’ Ouwe Aaf, die over hem zat, knikte bedachtzaam. Toen zei ze
wijsgerig: ‘'Is altoos zoo weest. 't Zel wel altoos zoo bluve’ En ze zaten weer zwijgend
tegenover elkaar als altijd.
't Geschimp hield op. Alleen draafden de jongens een paar keer 't Skoolstegie,
waar de ouwe Burger woonde, op en neer, op zijn stoep zó luid kletterend met hun
klompen, dat de visser en z'n vrouw er ‘puur fan verskote’. Maar toen er niemand
naar buiten kwam, trokken ze af. Ze gilden even voor 't huis van Hannes, de
veldwachter, renden dan twee keer rondom de kerk en verdwenen
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in de poortjes en stegen, waardoor hun huizen te bereiken waren: iedere voordeur
was op slot - bij sommigen kwam die nooit open - eigenlijk was 't maar luxe, zo'n
deur aan de straat.
Aai deed als de anderen. Bij buurman Bremer dreunde nog altijd 't orgel; die wisten
weer niet van ophouden. Maar Aai luisterde niet meer - hij hoorde gespetter in ‘'t
achterhuus’: moeder bakte vis. En Aai vond niets heerlijker dan de geur van kokende
raapolie. Hij sloop 't achterhuus in, zei geen woord, maar liet duidelijk merken dat
hij er was. Precies als een hond in afwachting. Zijn hoop werd niet beschaamd: 't
volgende scholletje was voor hem. Uit 't vuistje at hij 't op: de olie droop hem over
z'n kin en z'n handen, maar geen Griekse God kon intenser genieten van zijn ambrozijn
dan Aai van de spijze, waarvoor vader Visman iedere week zijn leven waagde.
Toen ging hij naar de kamer, waar vader de Texelaar las. Twee keer per week
verscheen die, op Woensdag en Zaterdag. Vader was met de oude bezig: die moest
eerst uit, ander kreeg je 't nieuws in verkeerde volgorde. En Aai nam de Zaterdagse.
Hij nestelde zich in moeders stoel, boven op de hemden en broeken, die daar de hele
week door moeder gemangeld werden. En hij begon zijn lectuur met de advertenties.
Telkens had hij de neiging om opmerkingen te maken tegen zijn vader, maar die zat
met dichtgeknepen lippen en gefronste wenkbrauwen t raadsverslag te lezen - 't was
niet raadzaam, hem daarbij te storen: vermoedelijk ergerde hij zich weer aan de
schrielheid van de boerenafgevaardigden of aan uitlatingen van Bram Boon, de eerste
socialist in de raad en visser uit Oudeschild. Bram meende 't niet kwaad, maar hij
kon raar uit de hoek komen. Had hij niet kortgeleden een van zijn medebestuurders
toegevoegd: ‘Man, hou je kakel of ik slaan je zoo plat as een envelop?’ En riep hij
niet in dezelfde zitting: ‘En nou zel ik mien knalpot eres ope zette?’ ‘Dat was toch
gien taal,’ vond vader Visman. ‘Je most bee zoo'n gelegenheid je fesoen een beetje
beware.’
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Maar Aai zag 't wel: 't was nou ook weer hopeloos mis. En bang voor een uitbarsting
concentreerde hij zich op de advertenties. Zijn oog viel op een bericht van Vlessing,
die blauwe kielen had voor de boeren en boezeroenen en zuidwesters voor de vissers.
Woensdag kwam hij weer van Den Burg naar Oosterend, een vrolijke man met
bakkebaarden. Moeder zou wel wat kopen; de vangst was goed geweest deze week
en allicht schoten er dan een paar centen voor Aai over. Vlessing was royaal; geen
kind ging hij voorbij zonder een goede gave. Sommige kinderen vonden het eng, dat
hij een Jood was, ‘Onzin,’ zei Aai, ‘hee is net een mens as iederien; Jode benne ok
mense, seit mien moeder, en Vlessing is een bèst mens.’ Wat verder stond een
advertentie van Jan Kuiper uit de Parkstraat aan Den Burg. A, ja, dat was ‘kouwe
Jan’, een ome van ‘de kurke Kees’, die ‘om de kerk’ woonde. ‘Zoon lange sladood,’
zei moeder, ‘mit een gezicht om kleine kienders te bèd te jage.’ En daar had je Jawek
Rappie ook; dat was een broer van de ‘Pielrog’ van Oudeschild - in z'n advertentie
stond: ‘Ik koop benen, vodden en oud roest; ook kievitseieren tegen hoge prijzen.’
Op de laatste woorden bleef Aai z'n oog rusten. Hoge prijzen - je kan als jongen van
elf wel wat geld gebruiken; de spaarpot was nog niet half vol en als je dan zo vreselijk
verlangt naar een fiets... Er waren nog maar enkele fietsen op t' eiland, maar Kees
van Herman had er een, natuurlijk, de boeren hadden de centen. En vader Visman
had gezegd, toen Aai jengelde om ‘ok een fiets’: ‘Gien geld, man; zèlf verdiene;
stiekelhakke, eisoeke, korweitjes foor de boere...’ Sedert dat moment was Aai gierig
en hebzuchtig geworden. Hij bewaarde de centen van Vlessing, die hij vroeger altijd
had omgezet in ‘suurbolle’ of ‘feterdrop’; hij hakte ‘stiekels’, dat de lappen er afvlogen
en hij vroeg moeder een cent voor elke boodschap die hij deed. Z'n ‘Oppa’ had hem
al in vaste dienst genomen bij 't schoonmaken van de kerk; daar kon hij zandstrooien
op de houten vloer; soms mocht hij de preekstoel afstoffen - dan stond hij te turen
in de ouderwetse Bijbel met de koperen sloten en als grootvader er
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even niet was, galmde hij de teksten door de holle, lege kerk: ‘En dit is klein in Uwe
ogen geweest, o God! Daarom hebt Gij van het huis Uws knechts tot van verre henen
gesproken, en Gij hebt mij naar menselijke wijze voorzien met deze verhoging, O
Here God!’ Hij begreep daar wel niets van, maar het was plechtig en stichtelijk en
je vòelde, dat de Here God niet ver kon zijn op zo'n ogenblik. Op de catechisatie had
dominee Kuperus hem geleerd, dat je God en de Mammon niet tegelijk kunt dienen.
Toch streek Aai zonder gewetenswroeging twee centen op, die grootvader hem
offreerde na de grote beurt van de kerk. En vol trots deponeerde hij ze in de spaarpot,
die hij op z'n laatste verjaardag had gekregen. Nu was zijn oog gevallen op de
advertentie van Jan Rap en zijn verbeelding kwam onmiddellijk in werking:
kievitseieren... hoge prijzen... zou het te wagen zijn? Woensdagmiddag, met Jaap?
In 't Noorden? Of in 't Snobbeland? De springstok mee? 't Was gevaarlijk. Van de
stijve, oude Hannes, de veldwachter van Oosterend, had je geen last. Maar Kwantes
was er. Rijkspolitie. Een ‘fief, vlug ventje’, zeiden de stropers. Ze spraken met veel
respect over hem. Hij kwam, als je hem helemaal niet verwachtte. Hij kon lopen als
de duivel en springen als ‘de kniene uut de dune.’ Hij hàd je, voor je hem zag. Maar...
hoge prijzen...! De kievitseieren deden zeker nog een kwartje, zo in 't begin van
April... bij Jan Rappie misschien wel dertig centen... dan was een nestje van vier één
gulden twintig - een reuze bedrag... En Kwantes woonde helemaal aan Oudeschild...
Je kon eigenlijk 't best ieder apart gaan en eerlijk delen: Jaap in 't Snobbeland en Aai
naar de Bol in 't Noorden... Met een resoluut gebaar lei hij de krant neer. Z'n besluit
stond vast: Woensdag ‘te ei-soek’. Hij ontdekte, dat vader naar hem keck.
Weer sit jee zoo over te broede,’ vroeg hij breed-lachend.
‘Ik wil te ei-soek,’ zei Aai, ‘Woensdagmiddag... Jan Rappie geeft hooge prijze,
staat er in de Texelaar.’
‘'t Stomste wat je doen ken. Woensdagmiddag. Dan gaan immers
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alle jongens. En dan is Kwantes de hele tied in de polders. Dat ken je op je vijf fingers
natelle. En dan is 't ok al weer drie dage later... dan benne de hooge prijze weer een
stik na benede... Nou geve ze nag een kwartje of een skelling. Maar dan mag je blied
weze, as 't twie dubbeltjes is...’
Tegen deze logica kon Aai niet op.
‘Wanneer dan?’ vroeg hij terneergeslagen.
‘Morgeochte,’ zei vader. ‘Jee en ik... 'k Hew dut jaar nag niet te ei-soek weest. 'k
Begriep het zelf niet... vroeger bleef ik er soms de hele week foor thuus in Maart of
April.’
Aai's ogen flikkerden. Hij wist, dat z'n vader bekend stond als de sluwste
eierenstroper van 't hele eiland. Geen veldwachter had hem ooit te pakken gekregen.
Alle Vismantjes waren van die ‘gloade duvels’: ze visten in verboden water, haalden
de kievitseieren weg tot onder de ramen van de boeren en gaven om God noch zijn
gebod.
‘O, da's fijn,’ zei hij stralend. Toen betrok z'n gezicht. En aarzelend kwam 't er
uit: ‘Maar dan ken Jaap niet mee... Op Sundag.’ ‘Och,’ zei vader, ‘dat hei je zoo mit
die fijne... Dan gaan jullie Maandagochte nag maares foor skooltied. Wee kenne dan
alvast eres kieke, weer je de meeste kans het.’
‘Goed... hoe laat gane we... en weer na toe?’
‘Om vier uur... as 't nag donker is... dan leit Kwantes nag bee Aagie te bèd... na
de Bol... op de Oosterdiek hew ik ferlede week sien, dat deer puur wat kievite sitte...
deer staan bordjes mit ‘Verbode eiere te rape...’ ik denk, dat meester Daalder en Jan
Trap 't mit mekaar huurd hewwe... maar die soeke niet veul, want die late alles lège
om 't an de leu fan de vaste woal te late sien... deer kenne we wel wat te pakke krigge...
Moeder kwam binnen. Ze voelde niet zoveel voor die eierzoekerij. Dat betekende:
‘bee nacht en ontied je bèd uut... smerige skoene en fieze kleere... Kwantes achter
je gat en nag een bekeuring op de koop toe...’
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Vader lachte. Hij herinnerde zich met vreugde de dagen van vroeger. ‘Dat so de
eerste weze in mien leve,’ zei hij. ‘Ik docht, dat je me vroeger zoo graag mocht,
omdat ik zooveul waagde en zooveul eiere te pakke kreeg. Je het mee nome en niet
Aris Ellen, omdat ik zoo'n branie was... Ben je dat allegaar fergete?’
Nu lachte ook moeder.
‘Dat was doe,’ zei ze. ‘Maar dat is al zoo lang lede... doe hoefde ik er niet vroog
uut as jee te stroope ging en je moeder waste je smeerige rommel... Kwantes was er
niet in die dage... En je bent niet meer zoo'n goeie looper as doe... je bunk sit je nou
in de weg...’
‘Ken je net denke; ik loop nag veul harder as doe... Wille we eres effe om 't hardst
rondom de kerk?’
‘Ga jee maar sitte,’ riep moeder. ‘Ik wil de tafel dekke.’
‘Nee, nee, zòò kom je er niet af. Ik zei je late sien wat ik nag ken.’ En met een
vlugge greep had hij moeder beet en plantte haar boven op de tafel.
‘Probeer jee nou maar, of je er af komme ken... Je het gien kans... Vooruit, Aai,
jee an de are kant... hou er vast...’
't Werd een heidens spektakel. Op alle mogelijke manieren trachtte moeder van
de tafel af te slibberen, maar haar mannen waren overal. En pas toen ze beloofd had,
de wekker om half vier te zetten en niet te mopperen, als ze ònder de klei
thuiskwamen, kreeg ze gratie en kon ze voor het avondeten zorgen.
Ook aan tafel bleef de stemming vrolijk. Er waren kruimige aardappels ‘uut de
eige tuun’, er was gebakken schol, die droop van de olie, er was bloemkool met
notemuskaat en een melksausje er overheen en toen nog een chocoladepudding met
lababbertjespap.
Aai at, ‘dat 'ie skuumbekte’ zoals vader 't noemde. En toen hij de rest van z'n
pudding opzij wilde schuiven, dwong vader hem, alles naar binnen te slaan. ‘Beter
dat de buuk barst dan dat de goeie kost ferlore gaat,’ zei hij grimmig. En met 't oog
op de toekomst voegde hij er aan toe: ‘Een goeie visserman moet éte...'t is sweer

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel

53
werk en je moet er teuge kennen... Nag een klein jaar en je wordt al dordemantje.’
En daarmee was de zaak beslist.
Onmiddellijk na de maaltijd stapte vader Visman naar meester Daalder om af te
rekenen.
‘Je fertelt him dan mitien maar, dat je morge sien kievitseier fan de Bol hale zelt,’
zei moeder.
‘Die eiers benne niet fan him, maar fan de kievite,’ was 't antwoord. ‘En wie ze
fiendt, die het ze.’
Aai vond dit niets bijzonders. Meester Daalder was een beste man en een aardige
meester. Maar kievitseieren en vis waren gemeengoed - dat geloof had hij al met de
paplepel ingekregen. Stropen is geen stelen - de kieviten zijn vrije vogels, die behoren
aan geen mens en zo is 't ook met hun eieren; en de vissen zwemmen in het water,
maar ze zijn niemands eigendom. Kipeieren wegnemen uit het hok op iemands erf
is een gemene streek - maar eieren van wilde vogels zijn eerst van de beesten zelf
en dan van ieder, die ze te pakken kan krijgen. Zo is het en zo zal het blijven tot in
lengte van dagen.
Met wijde passen beende vader Visman de steeg uit naar de Kneppelbuurt,moeder
ging afwassen in 't ‘Achterhuus’: er was ‘puur een tensie’ rommel schoon te maken
na de uitgebreide maaltijd. En Aai slipte de kamer uit en ging de breeveertien op. 't
Werd al donker: de Zaterdagavond lag voor hem. Hij floot en onmiddellijk kwam
het antwoord uit de steeg van de Bremers - Jaap was present, Jannie kwam in 't donker
niet meer buiten, maar de jongens gingen de lokkende duisternis in: er was méér te
beleven op Zaterdagavond, dan de meeste vaders en moeders konden dromen. Voor
zover ze zich niet de pret konden herinneren uit de heerlijke dagen van hun eigen
jeugd!
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6
Avond
Ze zwierven met z'n beiden de Peperstraat door, langs Verlorenkost naar de
Koetebuurt, op zoek naar andere vrijbuiters. 't Was tamelijk donker. De lantaarns
brandden wel, maar 't waren volgens grootvader, niet meer dan ‘gloeiende spiekers’;
hij wou er driemaal zoveel hebben, maar ook hier was 't de befaamde zuinigheid van
de boeren-raadsleden, die deze uitbreiding tegenhield. De jongens zegenden deze
schriele bedeling: ze waren 't met grootvader eens, dat ‘ien lanteren vijf veldwachters
uutspaart’, maar juist daarom voelden ze niets voor meer verlichting. Er was maar
één veldwachter aan Oosterend - en wat was dat er nog voor één. 's Avonds zat die
liever bij z'n vrouw achter de koffiepot dan de jongens na te lopen, die hij met z'n
oude stramme benen toch niet inhalen kon - je had van hem niet de minste last en
àls hij verscheen, verhoogde dat alleen maar de pret. Géén lantaarns en zo weinig
mogelijk veldwachters - dat was de wens van alle Oosterenders beneden de twintig.
Niemand kon in 't halfduister, dat tussen twee lantaarns hing, ontdekken, met welk
meisje je stond te praten en wie herkende de samenzweerders onder de jongere
jongens, klaar om de aanval tegen de gezeten burgerij te beginnen?
Bij de ‘travalie’ van de smid uit de Koetebuurt ontmoetten ze een koppeltje ‘fijnen’.
En in een minimum van tijd hakten ze tegen elkaar op over de heldendaden van
vroeger: Aai werd als makker aanvaard, omdat hij Jaap Bremer als bondgenoot had.
‘Weet je nog, dat we Wullem Verdompeltje uut sien huus lokte ferlede jaar?’
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‘Och, man, wat was ie woest... hee stond te skuumbekke op sien stoepie’
‘Wat dede jullie dan?’ informeerde Aai.
‘Nou, we liepe op een evond over sien streetje - op Saterdag. Dat wo ie niet hewwe,
omdat Knelissie 't pas skrobd had. En doe wachtte we tot de luke dicht ware en dan
vloge we over sien stoepie en dan sloege we teuge de luke dat het bonsde en we
guulde zoo hard as we konne. Dan wier ie razend en dan vloog ie de street op. Maar
hee kon je nooit krigge en we ware direct in 't stegie fan Aai Brans en fan Lodewijk
Vermoule. En as ie weer in huus was, dan ginge we op koese der weer na toe dat ie
niks hoorde en dan guulde we weer.’
Aai trok een bedenkelijk gezicht.
En Jaap zei onmiddellijk: ‘Och, zoo'n ouwe keerel, die moet je
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eigenlijk niet kulle. Dat ken je beter doen bee een vent, die hard loope ken.’
‘Ja,’ riep Aai, ‘bee. Sijp Keizer - dat is een dolle, deer hei je wat an en die ken nag
harder loope dan sien zeun.’
‘Jee wil natuurlijk na Sijp, omdat die niet fan je tante houdt,’ spotte er een.
‘Goed,’ zei Aai, ‘laat 't zoo weze. Maar ferdient ie dat dan niet? Weerom is mien
tante niet goed genog foor Lee?’
‘Pas maar op,’ - Jaap voerde 't woord - ‘as je bee him begint komt Lee er zelf nag
uut en dan ken je een pak op je duvel krigge van je eige ome.’
Ze lachten allemaal. Maar 't was al beklonken: ze gingen bij Sijp Keizer
‘knoopie-tikke’. En ze zouen wel zien, wat daar de gevolgen van waren.
Dus trokken ze weer door Verlorenkost naar de Peperstraat. Jaap slipte de steeg
in om een draad te halen uit de naaidoos van z'n moeder, een paar knoopjes en een
paar stevige spelden. En de anderen wachtten op de hoek bij Frerik Stark op de dingen
die komen zouden. Ze zeiden niet veel, nu het gevaar zo dichtbij kwam. Want
gevaarlijk was het. Sijp was een felle boer en hij kon spankeren als de beste. Lee
was nog vinniger en 't ergste was de hond, die ze in huis hadden. ‘Een bullebieter’,
beweerden de mensen. In ieder geval ‘een vals merakel’. Aai keek naar 't huis in de
verte. 't Lag gunstig, precies tussen twee lantaarns in, dus in de schemering. Ze waren
thuis bij Sijp - de gordijnen waren dicht en je zag 't licht vaag schijnen bij de ringen
en langs de kanten. 't Leek een beetje mistig: het lantaarnlicht gleed in schuine strepen
naar de grond en er dansten insecten tegen de glazen. Hij dacht er over, wat hij doen
zou als de boer los zou breken. 't Beste was, een lange draad te nemen, helemaal over
de straat en dan te gaan staan in de steeg naast het huis van Simon Timmer, de bakker,
die net tegenover Sijp Keizer woonde. Als de boer kwam, kon je de poort dicht
gooien, de grendel aan de binnenkant er op en dan: ‘geef 'm de jeksie’ -
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hij kreeg je nooit en ook de hond kon niet over de poort heen komen. De andere
jongens moesten op veilige afstand blijven en net doen, of ze met 't hele geval niets
te maken hadden. Dat krijgsplan leek niet kwaad en toen hij 't z'n kameraden
voorstelde, werd 't zonder bedenking aanvaard. 't Sprak immers vanzelf, dat Aai de
knoopie-tikker wezen zou: hij had wat tegen Sijp Keizer en hij bezat dus het recht,
de man 't leven zuur te maken.
Toen verscheen Jaap. Hij had voor alle zekerheid maar een hele klos garen, een
brief spelden en een kaartje met knoopjes meegenomen; z'n moeder had niets gemerkt
en Jannie zou niets verklappen: die leefde zó met Aai mee, dat ze Sijp Keizer 't
getreiter gunde. Op z'n tenen sloop Aai naar 't schemerig verlichte venster. In de
stopverf, waarmee de ruiten waren vastgeplakt, stak hij voorzichtig een speld. Een
stuk draad, waaraan een knoopje bungelde, sloeg hij met een lus om de speld heen.
En aan 't midden van dat draadje bond hij het eind van de draad, die om de klos was
gewonden. Eén ogenblik schrok hij hevig. Terwijl hij bezig was met binden, viel 't
knoopje uit z'n hand en tikte hard tegen de ruit. Z'n hart stond stil. Terugrennen was
niet mogelijk - dus schoof hij wat opzij in de schaduw naast het raam. Blijkbaar
hadden ze de tik gehoord. Er werd een stoel verschoven en een hand tilde 't gordijn
op: Sijp's gezicht verscheen voor 't raam - z'n schaduw tekende zich vergroot af tegen
de lichte vlek op straat. Maar hij zag - natuurlijk - niets. 't Gordijn werd weer
dichtgeschoven - hij dacht vermoedelijk, dat er een takje tegen 't raam was gewaaid
of een insect er tegen was gevlogen. Aai wachtte lang: kwam de boer nu de deur uit,
dan was hij verloren. Maar er kwam niets. De stoel werd weer op z'n plaats geschoven
- even gromde de hond in de kamer - toen werd alles weer stil. En, voorzichtiger nu,
knoopte Aai de draad stevig vast. Dan rolde hij die draad van de klos, hield hem
voortdurend strak en in een minimum van tijd had hij de poort van Simon Timmer
bereikt. De anderen groepten bij elkaar voor 't huis van Frerik Stark bij de ingang
van Verlorenkost.
En Aai tikte.
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Regelmatig en doorgaand een treiterend, rhythmisch, vinnig getik. Hij wist, dat 't
niet lang duren zou: de boer wàs al gealarmeerd door de eerste tik tegen de ruit en
hij mòest nu begrijpen, dat hij genòmen werd.
Maar Aai tikte door - één en al spanning.
Enkele seconden maar - en dáár had je de poppen aan 't dansen. De deur sloeg
open - de schaduw van de boer stond stevig tegen de verlichte achtergrond van de
gang - Aai zag, dat hij een stok in z'n hand hield. En hij hoorde de man schreeuwen:
‘Blikstiense ape... ik zel jullie krigge... vooruit, Hector, pak ze...’
Als een wervelwind vloog de hond de straat op. Even aarzelde hij. In de verte zag
hij de groep jongens staan, aartsvijanden dus. Maar vlakbij speurde hij Aai. Die rukte
de tikmachine los uit 't raam, knapte de draad af vlak bij de klos, gespannen, maar
koelbloedig, en net toen de hond de steeg wilde inschieten, wild blaffend en de haren
overeind, sloeg de poort voor z'n neus dicht. De grendel werd er opgeschoven en
Aai wist zich veilig. Woedend jankte de hond. En achter hem kwam de boer.
‘Wil je ope doen, luzebos!’ brulde hij woedend tegen de jongen. Maar Aai gaf
geen kik. Niemand had er mee te maken, dat hij de boosdoener was. En Sijp zou
zeker z'n stem herkennen. Op een dorp als Oosterend kent ieder het geluid van de
anderen.
Toen begon de boer met z'n stok tegen de deur te timmeren. Zonder succes.
De hond sprong als een bezetene, de boer brieste...
Maar achter de poort bleef alles stil.
Sijp was razend. En nu stok noch stem kon helpen, begon hij de poort met z'n
klompen te bewerken. Alweer: gèèn resultaat - de poort weerstond elk geweld.
Aai grinnikte.
Hij hoorde, dat er hier en daar deuren opengingen: de mensen waren zoveel
spektakel niet gewoon op Zaterdagavond. Ook bij Simon Timmer rinkte de deurbel
en Aai hoorde de lijzige stem van de bakker:
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‘Nou, nou, bureman, een beetje sachter is ok goed... Wat moet je an mien poortje,
man?’
‘D'r sit een jonge in je steeg,’ grauwde de boer.
‘Een jonge... Dat ken Kees wel weze... Is ie nag bute, Antje?’ - dit tegen z'n vrouw,
die met de harseslap op 't hoofd, de keelbanden los, de deur uitkwam.
‘Dat zel wel,’ zei ze. ‘Maar wat het ie je deen, Sijp?’
‘'k Sèg niet, dat 't Kees is... Maar d'r is een jonge in jullies steeg en die het bee
mee an 't knoopietikke weest.’
Simon lachte.
‘Knoopietikke...? Maak je je deer zoo maltentig om, bureman...? Dat hewwe we
toch ook deen, toedewe nag jonge ware... Dat hoort er bee, as je een kiend bent...’
Die onverwachte verdediging maakte Sijp Keizer nog woedender. ‘Jee het goed
prate,’ snauwde hij. ‘Jee denkt: 't ken mien eige jonge wel weze... En omdat jee nag
zelf fan dat opsloope goed het, hei jee gien last fan ze... Maar mee moete ze altoos
hewwe... En ik zal 't ze ofleere... ferniele zel ik ze, as ik ze krigge ken... Kom er uut!’
gilde hij tegen de zwijgende jongen achter de poort. En een harde schop met z'n
klompen zette de bedreiging en de eis kracht bij.
Maar dat nàm Simon Timmer niet.
‘Skei nou maar es uut mit dat skreeuwe en trappe. Je verrineweert mien heele
poort en die jonge doet toch niet ope... hee so wel gek weze as ie 't deed... En je
skreeuwt heel Oostrend bee mekaar...’
't Leek er werkelijk op: er stonden al minstens twintig mensen bij de bakker op
de stoep; ook de jongens waren met onschuldige snoeten nadergekomen.
Er werd aan alle kanten gegrinnikt: Sijp was niet erg geliefd - hij droeg 't hart te
hoog en z'n houding tegenover Annie Vonk had kwaad bloed gezet onder de
Oosterenders. Hij wist dat en 't heimelijk gelach bracht hem helemaal buiten zichzelf.
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‘Hee zel d'r uutkomme... en aars trap ik die heele poort an diggele...’
Simon Timmer was een wijs man. Hij begreep, dat de boer niet voor rede vatbaar
was. En hij rekende op de sluwheid van Aai.
Daarom zei hij, zo luid mogelijk:
‘Kiek eris, bureman... Bluuf nou mit je klompe fan mien poortje al... Ik zel wel
effe achterom loope en kieke, wie er in 't stegie sit... Wacht jee dan hier maar...’
Er ging gemor op onder de toeschouwers.
Maar Simon verdween, de deur van de winkel in, door de bakkerij... op z'n dooie
gemak naar 't achterhuus... Hij had wel lang werk, die slome bakker, nog langer dan
gewoonlijk.
De boer stond zich te verbijten.
Tot ieder 't geslof van Simon in de steeg hoorde. En z'n stem, die zei: ‘Nou, jonge,
kom er nou maar eres uut. Je sit nou tusse twie fiere in.’
't Bleef doodstil in 't steegje.
De spanning onder het publiek nam toe: iedereen leefde mee. Toen ging langzaam
de poort open... Simon verscheen... niemand anders...
‘Man,’ zei hij grinnekend, je het zeker droomt... er is gien mens...’
Er ging een gejoel op onder de kijkers. De jongens lachten en 't hardst van al
lachte... Aai, die midden tussen hen instond. Hij was - natuurlijk - al veel eerder dan
Simon Timmer achter in de steeg verscheen over de schutting geklauterd en door 't
bleekveld van buurvrouw Brouwer naar Verlorenkost gevlucht - 't was een klein
kunstje, met een schijnheilig gezicht tussen de jongens te kruipen. Sijp Keizer vloekte.
En naast hem gromde de ‘bullebieter’.
Toen viel z'n oog op de lachende jongens. En onmiddellijk wendde hij zich tegen
hen.
‘Jullie hewwe 't deen,’ grauwde hij.
‘Och, man, je rieuwelt en je krigt tandjes,’ riep Jaap Bremer.
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't Was een uitdrukking, die hij van z'n vader had geleerd. Een luid gelach volgde op
die zotte uitval. En nu was de maat vol.
‘Pak ze,’ brieste de boer tegen de ‘bullebieter’.
't Was, of een wervelstorm met de herfstbladeren begon te spelen: naar alle kanten
stoven de jongens heen. Ze hoorden niet meer, dat er een formele ruzie ontstond
tussen Sijp en de bakker. Ze zagen niet, dat Sijp zich terugtrok in z'n hol en de deur
met een luide slag achter zich dichtsloeg. Ze renden als bezetenen. 't Was hun geluk,
dat de hond enkele momenten aarzelde - hij wist niet, wie hij zou achtervolgen en
hij zag vluchtende vijanden overal.
Maar de aarzeling duurde niet lang. Z'n instinct zei hem, dat Jaap en Aai z'n ergste
belagers waren. Ze waren de steeg van Simon Timmer weer ingerend en hingen al
op de schutting, voor de hond door de poort schoot. Over de schutting stoven ze elk
een kant op: Jaap door de bleek van buurvrouw Brouwer, Aai achter 't huis van Simon
Timmer om, over 't erf van Kees van Herman en zo de tuin van z'n grootvader in
naast de Vermaning. De bullebieter was achtergeraakt. Maar hij nàm de schutting,
liet Jaap schieten en vloog grommend achter Aai aan. Die zag geen kans meer om
de achterdeur van ‘oppa Vonk’ in te schieten, doorrennen naar de straat was
levensgevaarlijk en vlak achter zich hoorde hij de hond. Er was maar één oplossing.
In de hoek, die de twee helften van de Vermaning met elkaar maakten, was een
regenpijp geklonken tegen de stenen. Eenmaal had hij geprobeerd, verleden jaar al,
langs die pijp 't dak te bereiken, waar 't vol zat met nesten van mussen en spreeuwen.
Maar halfweg had hij 't op moeten geven - met ontvelde knieën en handen, met een
gescheurde bloes was hij bij moeder gekomen. Maar nu was er geen keus - 't was de
enige redding. Met een sprong bereikte hij de pijp en enterde naar boven. Tegen de
klinknagels kon je je voeten steunen en verder moest je op je stevige knuisten
vertrouwen. Maar terwijl hij sprong, sprong ook de hond. Hij voelde, dat hij gegrepen
werd, hij rukte zich los - er scheurde iets, maar hij klom. Hoger en hoger - beneden
hem
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danste en jankte de bullebieter. Maar glad was de pijp, de koppen van de dikke
spijkers, waarop hij moest steunen, waren in de loop der tijden rondgesleten en
verweerd en het dak was hoog. Te zien was er niets - de zware schemering vulde de
hoek bij de kerk volkomen en de pijp leek eindeloos. Toch - er was geen keuze. Aai
beet z'n onderlip stuk, z'n handen klauwden om de smalle pijp en alleen aan 't zachter
blaffen van de hond ontdekte hij, dat hij regelmatig steeg. Eindelijk... eindelijk... de
goot! Nu werd het nòg zwaarder. Want de goot stak uit boven zijn hoofd. En het
werd een helse toer om op die gevaarlijke hoogte de pijp los te laten, de handen om
de gootrand te slaan en zich dan op te trekken, tot het mogelijk werd, een knie op de
zinken bekleding te hijsen. Maar het lukte. Geen volleerde geveltoerist zou het hem
verbeterd hebben - wie waarlijk in nood zit, beschikt over onvermoede krachten. En
terwijl de hond ver beneden hem onvermoeid jankte en sprong, viel Aai amechtig
tegen het dak van de kerk. Hij had geen oog voor de sterren boven zijn hoofd en de
‘gloeiende spiekers’, die het ‘fijne end’ moeizaam verlichtten, noch voor de stralende
lamp in de etalage van Gerrit de Vries vlak tegenover de kerk. Hij sloot z'n ogen.
Vaag drong het geluid tot hem door van een schaap, dat nog even blaatte in z'n slaap,
van een kievit uit de polder en de duizenden kikkers in de tocht van de Aliesbrèg.
Hoe lang die toestand van verdoving duurde wist hij niet. Alleen drong het tot hem
door, dat hij geen moment vergeten had, zich aan de gladde pannen achter hem vast
te houden. En hij werd zich met plotselinge vreugde bewust, dat hij gered was.
Voorzichtig draaide hij zich om en voetje voor voetje, geleund tegen het dak, schoof
hij verder door de goot, de hoek om en langs de Noorderzij van de kerk. Hij lachte...
ze moesten hem eens zien van de straat af... duidelijk hoorde hij voetstappen beneden
zich: de schuifelende pas van een vrouw op muilen en het klompen-geklos van een
visser of een boer. Wie opkeek, mòest hem zien: de winkellamp van Gerrit de Vries
verlichtte de hele zijmuur en
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het dak - ze zouen denken, dat hij een inbreker was of een spook. Maar niemand
keek - welke reden zou er voor zijn? Aan Oosterend kijk je voor je of omlaag - de
hemel zoek je er alleen onder kerktijd. Wie de gewoonte had, hoger te kijken,
beschimpten ze met de naam ‘neus-in-de-wiend’ - en dus leerde je de sterren en het
uitspansel te schuwen.
Plotseling hoorde hij fluiten. Was er dan toch iemand, die hem zag? Krampachtig
hield hij zich staande. Tot hij ontdekte, dat het gejank van de hond overging in een
vreugdig geblaf - hij hoorde een stem, die ‘Hekkie’ riep en ver beneden zich ontdekte
hij twee schaduwfiguren. Hij herkende ze onmiddellijk: Lee en tante Annie. Ze waren
dus tòch bij elkaar en lieten vader Sijp en moeder Jantje mokken achter de fijne
vitrages. Zouen ze weten, wat er gebeurd was? Vermoedelijk niet - ze kwamen van
Zevenhuizen of Oost,
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hadden natuurlijk een lange wandeling in 't donker gemaakt met z'n beien... ver van
de mensen... ver van vaders en moeders, die de ‘stand’ van meer betekenis vonden
dan 't geluk van hun kinderen. Duidelijk hoorde hij Lee zeggen: ‘Wat het die hond?
Hee staat deer maar teuge de kerk te blaffe en er is niks te sien.’
‘Een kat zeker,’ meende tante Annie.
‘Die fliege toch niet teuge de kerkemuur op,’ protesteerde Lee. Aai schoot in de
lach. ‘Ze moste ers wete, wat voor kat teuge de kerkemuur opklomme is!’ dacht hij.
Een ogenblik kwam de gedachte in hem op, luid naar ze te roepen. Maar hij zweeg:
Lee kon thuis wel vertellen, wie de knoopietikker geweest was en 't was maar beter,
dat Sijp dat nooit aan de weet kwam. De stappen verklonken en hij zag dat de hond
achter het stelletje aanliep - gehoorzaam en stil, zoals een bullebieter dat voor z'n
baas behoort te zijn. En nu wist Aai, dat het gevaar voorgoed geweken was. Zonder
aarzelen schoof hij terug naar de hoek met de regenpijp. Afdalen was iets eenvoudiger
dan klimmen, maar ook niet meer dan iets. 't Bleef een lastige en gevaarlijke toer.
Weer ontvelden z'n handen. Weer scheurde z'n bloesje. Maar hij kwam beneden. Hij
rende naar huis. Onderzoekend gingen onderwijl z'n handen over z'n plunje: de scheur
in de blouse viel mee. Maar hij bemerkte het met afgrijzen: als een vlag stak z'n hemd
door het gat in z'n broek. De hond had rààkgetrokken - Sijp had zich toch gewroken!
Als een schimmetje kwam hij thuis, doodsbenauwd voor wat er volgen zou. Vader
zat breeduit achter de tafel, z'n handen onder het hoofd en hij las de Texelaar.
Natuurlijk die van Zaterdag. Moeder stopte vaders sokken: die moesten Maandag
weer mee naar boord. Ze keken allebei op, toen Aai binnenkwam. En onmiddellijk
had moeder de scheur in z'n bloesje in de gaten.
‘Wat sien jee er uut,’ zei ze een beetje scherp: 't hield wat met die mannen en
jongens; je kon wel aan de gang blijven. ‘Een skeur in je bloes, je mouwe benne
hillegaar groen en je gezicht is zoo swart as fan een skoorstienfeger. Weer hei je
weer seten?’
Vader lachte.
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‘Hoe ken 't aars op Saterdagavond. Ik sag er ok zoo uut, doe ik twaalf was.’
‘Je moet 'm noodig nag foorspreke ok,’ zei moeder. ‘'k Hew wel wat aars te doen
as bloesies te ferstelle. Al die rommel uut de skuut en dan dut nog.’
‘Nou, joh,’ zei Vader, ‘biecht nou maar op: weer hei je sete?’ En toen kwam 't
verhaal. Van stukje tot beetje. 't Knoopietikke, de vlucht uit de steeg, de razende
bullebieter en de klimpartij in 't donker tot boven op de kerk.
Moeders ogen weerspiegelden alle aandoeningen, die haar jongen had gevoeld op
deze gedenkwaardige avond: dapperheid, koelbloedigheid, haat, angst, vermoeidheid
en vreugde.
En vader lachte, dat hij schaterde. Hij sloeg met z'n vuisten op tafel. En toen 't
verhaal van de broek kwam, Aai zich omkeerde om de ravage te laten zien, moeder
't hoofd schudde om de onherstelbare schade onder de uitroep: ‘en 't was nog wel
sien twiede opknapperse broek,’ riep Visman met luide stem:
‘Dat zel ie betale, die grote skooier, een nuwwe broek ken ie geve - en morge zel
ik 't him onder sien groote neus vrieve - dan krigt ie mitien de zaak van Annie en
Lee op sien boterham. Dat volk denkt maar, dat 't doen ken wat 't wil...’
En daarmee was 't hoofdstuk uit. Moeder gaf Aai een glas warme melk om van
de schrik te bekomen. Maar toen hij in bed lag en ze de scheuren in bloes en broek
bekeek, zuchtte ze diep: 't hield maar niet op, ‘dat kepotte goed fan de manne.’
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7
Kievitseieren
't Was nog pikdonker, toen de wekker ging.
Aai schrok op uit een diepe slaap - hij had het gevoel, dat hij uit een vreemde
wereld een andere wereld inkwam, niet minder vreemd dan de eerste. Maar
onmiddellijk drong de werkelijkheid tot hem door: Sundag... te eisoek... met vader...
En in een ommezien was hij 't bed uit en trok over z'n borstrok z'n blouse aan, klaar
voor de strijd, die hem wachtte.
In de achterkamer hoorde hij al gestommel van vader en moeder. Natuurlijk was
moeder óók opgestaan al ging ze niet mee naar de Bol - ze moest haar ‘mannen’ toch
thee geven vóór ze de barre polder introkken in de kille Aprilmorgen. Er moest brood
mee - niemand kon van tevoren voorspellen, hoe lang de tocht zou duren. En 't sprak
vanzelf, dat moeder daar voor zorgde - zo zijn ze nu eenmaal.
Aan tafel was 't gezellig: de petroleumlamp brandde, op 't theelichtje wasemde de
trekpot en moeder had 't brood op haar knieën: met het grote broodmes jaapte ze er
stevige pillen af, die ze dan met een flinke laag boter bekliederde. Vader hompte met
z'n zeemansmes dikke plakken kaas van de zoetemelkse; voor zichzelf besmeerde
hij een paar sneden met echte Texelse groene. En onderwijl voerde hij met moeder
een plagend, geanimeerd gesprek over 't nachtjak dat ze droeg en de zondvloed van
haren, die om haar hoofd zwierden.
‘Jee gaat natuurlijk weer te bèd as wèe de kost ferdiene,’ zei vader. ‘Inplaats dat
je mee gaat achter de kievieten an...’
‘Dat most er nag beekomme,’ kaatste ze terug; ‘werk foor kleine kienders en niet
foor volwasse mense... Die lège op Sundag te
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bèd om uut te ruste van 't werk... Die gane om tien uur behoorlijk na de kerk... Allien
halve wilde as Piet Visman en sien maat stróópe in de polders. Goddeloos benne alle
Vismantjes...’
‘Onze lieve Heer sit ok in 't Noorde,’ zei de baas. ‘Deer singe de lieuwe en de
tureluurs en de kieviete psalme en gezange foor Him... Mooier dan de mense in de
kerk... En deer luustert ie veul liever na dan na 't gegalm uut de Vermaning.’
‘So Ie 't goed fiende, dat we de eiers uut de neste hale?’ vroeg Aai opeens: ‘Nag
wel op Sundag?’
‘Vast wel,’ - Vismans mond was beslister dan ooit. ‘As de mense niet wat fan de
eiers uuthale komme d'r op 't lest allien maar feugels... veuls te veul... d'r bluwe d'r
genog over... kiek maar zelf: al honderde jare hale de Texelaars de eiers weg en der
benne nag net zoveul kieviete as vroeger... En ik ken niet begriepe, weerom dat werk
op Sundag erger weze so as op are dage... We doen dut niet om te werke, maar foor
plezier.’
En met stevige hand propte hij de boterhammen in z'n broekzakken, plantte z'n
pet op z'n dikke haarvacht en beende de kamer uit. Aai sprong op en rende achter
hem aan. In 't achterhuis ‘struunde’ Visman een poosje rond. Uit een kistje diepte
hij op wat hij zocht: een stel eierdoppen van 't vorig jaar, netjes uitgeblazen, gevuld
met zand en aan de einden dichtgelakt. Ook een paar kurken, gesneden in de vorm
van een ei. Aai wist, wat 't waren: eieren voor de gaarnesten. Vogels zijn dom. Als
je een nest met een of twee eieren vindt, neem je die mee en verkoopt ze. En in het
nest leg je zo'n gaarei. De kieviten kunnen het verschil niet zien tussen dat gaarei en
hun echte eieren. Ze leggen ijskoud twee eieren erbij, die je later kunt ophalen.
Eenden doen net zo. Aai had meermalen een pijpekop met stopverf en soms zelfs
een steen gebruikt om de eenden aan 't leggen te houden. Je kunt die sufferds gewoon
uitmelken: ze leggen net zolang tot ze 10 of 12 eieren hebben geproduceerd. Dan
moet je ook je gaarei meenemen, anders gaan ze daarop zitten broeden. En volgens
vader broeden ze zich daar dood
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op. 't Is trouwens niet eerlijk, een vogel zó voor de gek te houden. Zolang hij bijlegt,
kun je dat zonder gewetensbezwaar doen, maar daarna is er geen geldige reden meer.
Visman stopte de gaareieren in z'n pet. Hij grinnikte:
‘We zelle zorge, dat we ze an de gang houwe.’
En toen gingen ze de deur uit.
Moeder kleedde zich verder aan. Ze dacht er niet over weer naar bed te gaan: er
was immers de scheur uit Aai z'n bloesje, en, erger dan dat: de kapot gebeten
opknapperse broek. Sijp Keizer moest wel een nieuwe geven volgens vader, maar
voorlopig zou ze hem toch maar oplappen: je moest maar afwachten, wat er van
terecht kwam. En 't was zonde, hem zo maar in de lappenmand te douwen. Terwijl
ze piekte, de fok op, omdat de petroleumlamp maar een spaarzaam licht gaf, peinsde
ze over Annie en Lee. Wat moest er van terecht komen op den duur? Sijp zou nooit
toegeven - en
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Lee evenmin. Twee koppige boeren, die niet van wijken wisten. Thuis zou 't daar
ook niet alles wezen... ruzie zonder eind of bokkig zwijgen... 't Was eigenlijk niet
verstandig, dat Visman er heen ging om over die broek te praten... dat werd een
vechtpartij, want ze waren allebei even driftig... non, een vechtpartij misschien niet...
Visman zou z'n handen wel in z'n zak steken... die gebruikte hij alleen maar aan
boord en niet tegen mensen. Maar goeds zou er niet van komen. Dat wist hijzelf ook
wel en toch zou hij het doen... 't moest er uit, wat er inzat, zo wàren de mannen nu
eenmaal.
Middelerwijl waren de ‘mannen’ door de doodstille Peperstraat gestapt. Iedereen
sliep nog. Alles was potdicht - geen sterveling dacht eraan, 's nachts een raam open
te zetten: de tocht en de dieven hadden geen kans, de mensen ziek en arm te maken.
Ook bij Sijp Keizer was geen leven te bekennen.
Vader lachte, toen ze langs z'n ramen liepen.
‘Moete we nag 'rs even?’ knipoogde hij tegen Aai.
‘Geeft niks,’ zei Aai ernstig. ‘Ze sleepe bove en ze hoore de knoopietik toch niet.
En 'k hew meer dan genog van die hond.’ Langs 't ‘fijne end’ bereikten ze de
Aliesbrèg. In 't Oosten was de hemel al rood gekleurd, maar verder was 't donker:
de sterren flonkerden nog en Aai rilde nu en dan van kou. Maar ze stapten stevig
door, langs Zeuvenhuzen in de richting van Oost. Langs 't pad lagen hier overal
‘tuunwoaltjes’. 't Sprak vanzelf, dat Aai ze beklom en in de hoogte naast vader
voortmarcheerde. Er was wel kans, dat hij z'n broek of z'n kousen scheurde aan de
dubbele rij prikkeldraad, die hier en daar boven op de tuuntjes prijkte om de schapen
te beletten, 't land te verlaten. Maar dat maakte de opgave des te spannender, vooral
nu de schemering nog zo diep was. Hij droeg zichzelf op, tot de dwarsweg naar 't
Noorden niet meer op de begane grond te komen. Eenvoudig was dat niet - ieder
land had een opening in de tuun, die afgesloten was met een hek. En balanceren op
dat hek was bij klaarlichte dag al een lastige bezig-
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heid - nu, in 't halfdonker bleek 't volslagen onmogelijk. Daarom schreed hij
voorzichtig langs de planken, kwam daardoor achter bij vader en moest dan rennen
langs 't walletje om in te halen.
Opeens stond hij stil. Vlak voor z'n voeten vluchtte een vogeltje weg uit een holletje
in de tuun. Een moment zag hij de witte stuit blinken.
‘Vader, een stògie,’ riep hij.
Onmiddellijk keerde Visman terug. Aai had z'n hand al diep in 't gat gestoken en
hij toonde z'n vader vijf kleine, blauwachtige eitjes.
‘Ja,’ zei vader, ‘'t is fan een stògie. Die lège altoos in zoo'n diep kuultje...’
‘Moete we ze meeneme, vader?’
Visman trok diepe rimpels in z'n voorhoofd.
Toen zei hij bars: ‘Ik wist niet, dat jee dat nag frage so. Wat moet je mit die kleine
eitjes beginne? Laat dat beessie ze maar rustig houwe. Wee hewwe d'r niks an.’
Aai schaamde zich. Hij wist, dat z'n vader 't vanzelfsprekend vond, eieren uit te
halen, die je kon eten of verkopen. Maar hij wist ook, dat Visman 't land had aan
slingers van eierdoppen, die bij de meeste mensen aan de balken van de zolder waren
opgehangen ter versiering. En hij herinnerde zich levendig, hoe hij en Jaap een paar
vinnige draaien om hun oren hadden gekregen, toen ze elkaar verleden jaar met eitjes
van spreeuwen en mussen bekogelden. Alle jongens deden dat. Ze namen een ei en
hielden 't dreigend in de hoogte. En dan vroegen ze: ‘Ei of dop?’ Zei je dan ‘ei’, dan
riepen ze: ‘Pik vrij’ en kreeg je 't ei toegesmeten. Riep je ‘dop’, dan zeien ze: ‘Flak
foor je kop’ en werd je wéér bespat met struif. En zo was je altijd kind van de
rekening. Ze namen alle eieren, die ze konden krijgen, roofden ze van de daken,
schepten ze met een lepel uit de holten van de lindebomen op het kerkhof, bebroed
of niet, en smeten ze dan in een minimum van tijd kapot. Vader noemde dat een
schandelijk bedrijf. ‘Jullie moste je ooge uut je
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kop skame,’ hij tegen de jongens. En met een stevige draai om de oren had hij ze
weggestuurd. Hij kon geweldig te keer gaan tegen dierenplagerij.
‘Bèèste mag je allien doodslaan as 't foor de mense goed en nòòdig is. Riepe mag
je wegneme fan de koolblade - aars frete ze alles op en houwe wee niks over. Luze
en flooie moet je fermoorde en mit fliege en neefies hoef je ok gien medelee te
hewwe. Die benne d'r al te veul. Kniene mag je slachte, vis mag je fange en feugels,
die je ete ken, ok. En eiers, die je koke ken en dan opete, hoef je niet lège te late.
Maar fan kleine feugeltjes moet je afbluve. Je het er niks an en 't is ruw en lillik om
de eitjes kepot te gooie. En de jonges, die kikkers opblaze dat ze barste, moste ze
zelf op die manier behandele.’
Woest was hij geworden, toen hij ontdekte, dat Aai vliegen ving, ze de kop aftrok
en die koppen tussen een papiertje plat drukte: er kwam dan zo'n aardig bloedfiguurtje
aan weerskanten van de vouw.
‘Fang de fliege, as je d'r last van het. Maar mit de lieke fan die beessies hoef je
gien grappe uut te hale. Dat doet je mit dooie mense ok niet.’
En daarom lei Aai de eitjes van de tapuit maar weer in 't nest. Vader had natuurlijk
gelijk - je moest niet meer moorden dan nodig was om de mensen in 't leven te
houden.
Na dit intermezzo gingen ze verder. Ze sloegen de dwarsweg naar 't Noorden in
en beklommen de Noorderdiek. 't Was ochtendschemering nu. In de polder sliertten
hier en daar lichte nevelwolken. De zon was nog niet boven de horizon, maar de
Oosterhemel gloeide. Als een barre vlakte lag de polder voor hen. Links lag Oosterend,
rechts blonken de daken van Oost. En de eenzaamheid van de polder werd alleen
onderbroken door de molen achter 't water bij de Bol. Daar woonde Gerrit Dekker,
‘een halve wilde’ volgens moeder. ‘Seg maar gerust een hééle wilde!’ beweerde
vader. ‘Je ken gien goed woord uut him krigge. Hee is gewoon menseskuw.’
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‘Dat gaat zoo, as je deer altoos allien in die polder sit,’ zei moeder weer. ‘Dan leer
je 't of, om mit mense om te gaan.’ ‘Ja,’ was 't antwoord, ‘maar dan hoef je nag niet
zoo'n ruwwe, lillike keerel te worre as hee is. As er een hoop eiers lège op de Bol:
lieuwe en kragemakers en tureluurs en kluten en stoartjes dan komt die molenaar
mit sien bootje en alles rooft ie weg. Duzende eiers. En deer foert ie sien farkes mee.
Ik begriep niet, dat Kwantes dèèr niet wat meer achter sit. Want dat is gewoon een
skandaal.’
Aai was bang van die halve wilde. Soms kwam hij in Oosterend om boodschappen
te doen. Geen mens groette hij. Een woeste haarpruik hing tot z'n schouders. En de
jongens meden hem: hij was niet te vertrouwen. Had hij Jan de Reiziger niet een
keer half dood geranseld, toen die in alle onnozelheid had gevraagd: ‘Kom je je heer
's late knippe, Gerriet?’ Wat was deeraan miszeid? Een vent mit zoo'n bosduvel kon
toch wel ers na de barbier moete? Nee, te vertrouwe was ie niet, bluuf maar uut sien
vaarwater!
Terwijl Aai zo peinsde over de molenaar, spiedde vader de polder af. ‘Er is gien
mens te sien,’ zei hij tevreden. ‘Kwantes is nag an Ouwe Skil moet je maar rekenen
en de Oosters lège ok nag te bèd. En de kieviete zelle nag wel op 't nest sitte. Vooruit,
jong, de polder in.’
Ze holden de dijk af en gingen de brug over. Luid kwakend vlogen een paar eenden
uit de wal langs de dijksloot.
‘Sowe ze gien nest hewwe?’ vroeg Aai.
‘Gien sprake fan. Onthou 't goed:
Een eend en een waard
Is niks waard.
Een eend allien
Is een edele stien.

En dut ware een eend en een waard. Laat ze maar fliege. 't Is ons om de kieviete te
doen.’
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Ze klauterden over het hek. Daarnaast stond een bordje, waarop met grote letters de
waarschuwing grijnsde: Verboden eieren te rapen. Vader grinnikte. ‘Een goeie mop,’
zei hij. ‘Deer kenne we nag plezier van beleve.’ Aai snapt niet, wat voor plezier dat
wezen moest. Maar zijn aandacht ging uit naar de vogels: een paar lieuwen, die over
't land scharrelden, een tjerk, die op een paaltje zat te hikken en, dit vooral de kieviten,
die met vlugge trippelpasjes over 't land liepen, de kuif parmantig in de wind en de
snavel ree voor iedere prooi. Hij keek naar vader. Maar die negeerde iedere vogel.
En hij zei: ‘Hier sitte ze niet, Aai - de achterste Bol moete we hewwe. Hier hewwe
de Oosters de boel al skoonfeegd. Meester Daalder het te veul concurrente: d'r skiet
gien eitje foor him over.’
‘Hoe weet je nou, vader, dat hier niks is?’
‘Nou, jong, dat sien je toch an de kieviete. Die loope maar zoo'n beetje te skarrele
en te pikke. Die hewwe gien neste. Je moet kieviete hewwe, die een endje teuge de
wind infliege en dan sitte gaan. Die komme fan 't nest.’
Ze liepen stevig door, passeerden een paar hekken en bereikten de achterste Bol.
Daar was 't land woest en kaal. Zandvlakten vol schelpen wisselden af met kleine
eilanden vol gras. Alleen langs 't water lag een uitgebreid grasveld.
‘Deer sitte de kieviete,’ zei vader. Hij keek rond. ‘Eigelijk is 't hier erg gevaarlijk.
Je sit hier as een rot in de foal. Allien mit dat iene hek, weer we net overkwamme,
ken je d'r op en d'r af komme. As Kwantes ons in de smiese het, benne we d'r bee
ok.’ Maar hij liep verder. Achter een hoge graspol ging hij liggen; Aai volgde z'n
voorbeeld. 't Werd nu wat drukker in de polder. De zon kwam boven de dijk uitgluren,
schapen blaatten nu en dan en de vogels werden levendiger. Vader keek scherp rond.
Een paar keer knikte hij goedkeurend. Dan had hij een kievit in de gaten, die enkele
meters laag over de grond scheerde en dan zitten ging. Hij onthield precies de plaatsen,
waar ze vandaan kwamen. ‘Kiek,’ fluisterde hij tegen Aai. ‘Zóó moet je kievitseier
fiende. Je het fan
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die hufters, die loope zóó'n heel land langs, akkertje foor akkertje, telkens fan de
iene kant na de are. Dan hei je me werk en je loopt ze nag foorbee ok. Nee, jong, je
moet ze hewwe as ze nag op 't nest sitte. Dat gaat veul gauwer en je weet clan mitien
weer se lège.’ Hij bleef liggen, minstens drie kwartier. En telkens noteerde hij in z'n
gedachten de plaatsen, waar de kieviten opvlogen. Toen stond hij op en zonder een
woord begon hij zijn ronde. 't Duurde maar een ogenblik: ‘drie in een nessie,
turelureluur,’ riep hij triomfantelijk. Aai holde naar hem toe. 't Was een prachtig
gezicht: de drie zwart-met-groene eieren in 't kuiltje, dat met hooi was bekleed - twee
met de punten naar 't midden, het derde dwars er tegen aan. Aai bukte zich om de
eieren op te rapen.
‘Afbluve,’ zei Visman scherp. ‘Mag niet fan meester Daalder: verbode eiere te
rape.’
Aai keek verwonderd op.
‘Lège late,’ zei vader weer. ‘En onthouwe, weer ze benne.’ Aai prentte de plaats
in z'n geheugen. En vader liep verder. Van nest tot nest ging hij. Even oriënteren,
een moment zoeken en telkens weer waren er de kostbare eieren. Bij een nestje van
vier bukte hij zich, nam er een uit en liep er mee naar 't water. ‘Effe skouwe’, zei hij
tegen Aai. ‘Ze zelle nag wel skoon weze, 't is nag wel wat vroog in 't jaar foor vule
kievieseier. Maar je kent niet wete. En 't so sonde weze om ze mee te neme as ze
niet goed benne. Dan ken de kieviet ze beter uutbroede.’
Voorzichtig lei hij 't ei op z'n wijsvinger en de lange Jaap. Hij doopte de platte
hand in 't water. Tot z'n grote vreugde bleef 't ei plat liggen - als 't bebroed was zou
't dikke eind opgewipt zijn: 't nest was ‘skòòn’.
Maar ook hier zei hij de raadselachtige woorden: ‘Lège late en onthouwe.’
Aai begreep er niets van. Maar hij was gewoon, z'n vader als een orakel te
beschouwen en hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen.
Ze hadden minstens vijf en twintig eieren gevonden, toen vader
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ordonneerde: ‘Non ruste en brood ete.’ De zon was nu lekker warm, 't gras was droog
en liggend op hun rug aten ze de ‘stikke mit soetemelkse’. Praten deden ze niet. Ze
genoten van de stilte, de zon en de wijdheid van de polder. Overal was druk
vogelgedoe. Strandpleviertjes, ‘froekies’ noemde vader ze, renden tussen de schelpen,
waarmee ze hun nest versierden. Kieviten buitelden over de kop en ze vlogen
wankelend door de lucht met zoevende vleugelslag. Een tureluur hing trillend tegen
de blauwe hemel; hij jammerde een melancholische deun. En overal waren
leeuweriken - kleine stippen, die tierelierden van vreugde om de zon en het goede
leven. Was er iets heerlijkers te bedenken, dan op een vrije Zondag met je vader
tussen de vogels te zwerven? Aai hield van de hele wereld, van z'n vader 't meest
van al. Die lag nu stil als hij en schouwde de oneindige blauwheid van de hemel in.
Een zware, krachtige man, één met de ‘froekies’ en de kluten.
Lang duurde de rust niet.
Vader wentelde zich om en zei: ‘We benne hier niet om te sleepe, maar om te
soeke, jong.’ En z'n scherpe ogen tuurden weer de polder af. Er waren nog gedeelten,
die ze niet bezocht hadden. En ook dáár moesten eieren in overvloed zijn De kieviten
waren nu natuurlijk al lang van 't nest gevlucht, maar aan hun manier van vliegen en
aan de plaats, waar ze liepen, kon een ervaren eierenzoeker als Visman ontdekken,
òf ze eieren hadden en waar die zo ongeveer moesten liggen. Dat was niet zo
eenvoudig als 't zoeken in de vroege morgen, maar 't had zijn eigen bekoring.
Opeens richtte vader zich verder op. Hij hield de hand boven de ogen. Toen zei
hij glimlachend: ‘We krigge hóóg bezoek. Aai.’ En hij wees naar een donkere
gedaante bij 't hek, dat toegang gaf tot de achterste Bol.
Aai keek en schrok.
‘Kwantes?’ vroeg hij angstig.
Vader knikte.
‘Wat nou?’
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‘Stil lège bluve. Hee het ons natuurlijk al lang in de gate. We zelle him op een
stik-met-soetemelkse tractere. Hei je d'r nag ien over?’
Aai hàd er nog een. Maar hij begreep vaders kalmte niet.
‘Gaan we dan niet an de haal?’ vroeg hij benepen.
‘Weer na toe?’
‘Deur 't water misskien?’
‘Veuls te diep. En ik hew gien zin natte koese te hale foor een hufter as Kwantes.
We hewwe trouwes ok niks deen, dat niet mag.’ Laconiek liet vader zich weer
achterover zakken. Hij stak een paar grashalmen in z'n mond en zei verder geen
woord. Maar Aai was ongerust. Kwantes was een kwaaie en hij had de pik op de
Vismannetjes van Oost en Oosterend.
't Bleef stil. Een kwartier lang. 't Leek wel of vader sliep. En Kwantes naderde,
kwiek en lenig, zoals het een rijksveldwachter betaamt.
Vader keek pas op. toen de schaduw van de diender op hem viel. Toen zei hij:
‘Ok goeienmorge. Kwantes. Je bent eral vroog bee, man. Het Aagie je 't bèd
uutjaagt? Och. wil je wat opsee gaan, je neemt net 't sontje weg en 't is pas April - 't
is nag koud in de skaduw.’
Kwantes keek nijdig.
‘'k Wo wel ers wete, wat jij hier doet?’
‘Wat ik hier doen. man? Nou, dat sien je. Lège, uutruste fan de visseree en Sundag
houe. Maar kom een beetje bee ons sitte. Aai het nag wel een stik-mit-soetemelkse
foor je. Da's pittiger kost dan de leste tied: sukerstikke worre op 't lest een beetje
fleeuw.’ Aai schoot, ondanks de vrees, die z'n hart deed kloppen, in de lach. Aagie
van Kwantes had pas een ‘buitje’ gekregen. En dan tracteerde men zichzelf en de
buren op ‘sukerstikke’, wit brood en beschuit met suiker er tussen.
‘Hoe gaat 't eigelijk mit Aagie.’ vroeg vader onverstoorbaar. ‘Wil je kleine meike
nag een beetje groeie? Hoe hiet ze?’
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‘Kles nou maar niet voarder,’ zei Kwantes bars. ‘En fertel me maar ers, weerom je
hier op de Bol skarrelt?’
‘Skarrele,’ herhaalde vader. ‘Non moet je me niet beledige, Kwantes. Dat doe je
as je zeuventien of achttien bent en foor 't eerst mit een meike uutgaat. Maar as je
teuge de feertig bent doe je dat niet meer. Ik hew 't je trouwens al seit: we houe hier
Sundag. Aai doet de preek en de feugels singe de psalme. 't Is hier veul mooier dan
in de kerk.’
‘Set je pet maar es af,’ grauwde Kwantes. ‘Ik sien de bobbels fan de kievitseiere
der duidelijk in.’
‘Asjeblieft,’ zei vader. Met een sierlijke zwaai nam hij z'n pet af en reikte die aan
de veldwachter.
‘Sie je wel,’ riep die triomfantelijk. ‘Kievitseiers!’
Maar hij had al gauw in de gaten, dat 't eieren van kurk waren en doppen vol zand.
Hij keek teleurgesteld. Maar hij zei:
‘Fertel me dan maar ers, wat je met die gaareier moet?’
‘Och, die hew ik nou al meer dan een jaar onder mien pet. Ik wo een
kievietefokkeree opzette en ik probeer ze uut te broede in mien heer. Maar de
kievietekukeltjes wille maar niet komme. Misskien weet jee er raad op, Kwantes?’
Aai schaterde. En de veldwachter keek al venijniger.
‘'k Hew toch sien, dat je hier op de Bol aldeur maar heen en weer liep,’ zei hij
scherp. ‘Weerom deed je dat?’
‘Och, och.’ spotte Visman. ‘Da's toch niet mooi fan je om op Sundag de mense
nag te bespionnere. Je het natuurlijk weer achter de diek leit om te kieke of je gien
mense kon callangere. 't Was beter, dat je op Sundag na de kerk ging of net as wee
kerk hieuw in de butenlucht. Maar d'r op uut gaan en nag wel as je vrouw pas een
buitje het, om vrome mense 't vel over de nek te hale, dat is onchristelijk.’
‘Weerom liep je aldeur heen en weer?’ Kwantes deed duidelijk moeite, z'n
zelfbeheersing niet te verliezen tegenover de treiterende vijand.
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‘Nou, dat wil ik je wel fertelle. We ware an 't kievitseier soeke.’ ‘Deer hew ik je,’
juichte de diender. ‘Je weet, dat dat niet mag.’ En hij haalde al 't beruchte boekje te
voorschijn, waarin de namen van de boosdoeners zouden worden opgetekend.
Vader keek onnozel.
‘Niet magge? Fan wie niet?’
‘'t Staat toch duidelijk op de bordjes: verboden eieren te rapen. Meester Daalder
en Jan Trap hewwe de Bol foor de vreemdelingen huurd en die bordjes benne duidelijk
genog.’
‘Oo,’ riep vader, schijnbaar opgelucht. ‘Nou ben ik er. Op de Bol lòòpe, dat mag.
't Is nooit ferbode deur 't Bestuur fan de dertig gemeenskappelijke polders. Eiere
soeke, dat mag ok. Eiere fiende is ok niet ferbode. Je mag ze allien niet ràpe. En dat
hewwe we niet deen. Gien ei hewwe we òpsocht. We hewwe ze allien maar socht
en fonde.’ En vertrouwelijk voegde hij er aan toe: ‘En 'k fiend zoo'n kievietsnessie
mit drie of vier toch zòò mooi om te sien. 'k Ken er wel een kwartier na staan te
kieke. En dan seg ik: nou Aai, nou gaan we weer. Die eier benne van de kieviete,
laat die beessies ze maar uuthroede. Meester Daalder en Jan Trap benne beste mense.
As die die eier lège late foor de freemde, dan zellen wee d'r niet ankomme. Wee
benne ok fan de feugelbescherming, net as Meester Daalder. 't So toch sonde wese
om die kieviete d'r jonkies of te neme. Jow vrouw so ok raar kieke as de ien of tare
d'r met je buitje fandeur ging...’
Kwantes keek sip; hij wist zich kennelijk geen raad.
‘Je maakt mee niet wies, dat je niet hier of deer eier bee je hebt,’ zei hij toen bars.
Vader klopte op z'n zakken.
‘Gien ien, man. Aai ok niet.’
‘Dan hei je ze verstopt, doe je me komme zag. Iederien weet, dat de Vismannen
stroopers benne.’
‘Nou moet je mien familie niet beledige, Kwantes. We neme allien, wat fan gien
mens aars is. En ik ben nou toevoalig de braafste van

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel

82
de Vismanne. Elke Sundag sit ik in de Vermaning teugewoordig en ik ben nou ok
lid fan de feugelbeskerming worre. Soeke en fiende, maar rape homaar... deer doene
we niet meer an. Je kent beter na 't Snobheland gaan, Kwantes, of na Diekmanshuuzen.
Deer stròòpe ze alles weg, twield jee hier je tied ferdoet. Fan ons is niks meer te hale
man. Ik sit nou as beskermer zelf achter de stroopers an hier in 't Noorden. Je kent
je tied wel beter gebruke...’ Kwantes gromde. Er was inderdaad geen enkele aanleiding
om Aai en z'n vader in 't zwarte boekje te schrijven. Ze overtraden geen enkele
bepaling.
En met leedvermaak voegde Visman nog aan zijn woorden toe: ‘Nou moet ik je
ien ding aanraden. Bluuf nou strakkies bee 't hek van de achterste Bol of bee de brèg
fan de Noorderdiek op ons sitte wachte. Want je begriept wel: as we je foor de gek
houe en toch de kievietseier ferkòòpe wille, dan hale we ze uut as je weg bent en
neme ze mee. En dan ken je ons tòch nag opskrieve fandaag.’
‘Ik krig je nag wel,’ snauwde de diender. Met een ruk keerde hij zich om en beende
weg.
‘De groete an Aagie en 't beste mit je buitje,’ riep Visman hem achterna. Maar
Kwantes gunde hem geen blik en geen woord meer. Hij liep in rechte lijn naar 't hek;
ze zagen hem er over klimmen en koers zetten naar de dijk.
‘Wat doen we nou, vader?’ vroeg Aai.
‘Eerst soeke we alle eiers op en die lège we op ien plaas neer. Dan gane we de are
helft fan de Bol langs en wat we fiende, neme we mitien mee en dan late we de hele
hus op die iene plaats lège. En fanevend, as 't donker is, gaan jee en Jaap er op af om
ze te hale.’
‘Jaap mag toch niet op Sundag.’
‘'t Is waar. Dan gaan je maar allien. Misschien is 't beter tot morgenochtend te
wachte. Nag vrooger dan fandaag. Dan ken Jaap ok mee.’
Zó bleef 't. Ze zochten nog uren. Vonden er nog vijftien eieren bij.
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En alle veertig brachten ze bij elkaar op een gemakkelijk te herkennen plaats. Veertig
kwartjes - dat was tien gulden: de dag was bèst.
Toen ze teruggingen naar Oosterend en de dijk beklommen, rees plotseling Kwantes
voor ze op. Vader veinsde verbazing.
‘Ben je d'r nou nag?’ vroeg hij met een grimmig lachje. ‘Docht je nou heus, dat
je ons nog snappe kon? Dan moet je vroeger opstaan, man. We hewwe niks.’ En
weer klopte hij op z'n zakken.
Kwantes zweeg. Z'n laatste hoop was vervlogen. Hij was er zeker van, dat Visman
de eieren had verstopt. Maar hij kon toch niet nacht en dag op die ene stroper blijven
loeren. Hij hield de eer aan zich en vlijde zich weer neer achter de dijk. Misschien
was een andere stroper niet zo link als dit tweetal.
's Avonds - 't was al pikdonker - ging niet Aai, maar Vader Visman zelf terug naar
de Bol. Hij kende er de weg zo goed als in z'n eigen tuintje. En zonder iets van
Kwantes te zien bracht hij de veertig eieren thuis. De volgende morgen verkocht Aai
ze met een stalen gezicht aan... Jan Trap, die óók in eieren handelde. En moeder
incasseerde dankbaar het briefje van tien: 't leven was duur en de visserij niet altijd
even voordelig...
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Visman op 't oorlogspad.
't Was drie uur in de middag, toen vader en Aai terug kwamen uit het Noorden.
Oosterend lag te slapen. In ieder geval de vissers. Hun leven was zwaar - ze kregen
in de loop van de week gewoonlijk te weinig rust en haalden op Zondagmiddag de
schade in. De meesten stonden 's morgens al laat op, dan werd het kerktijd, om 12
uur was het ‘koppiestied’ - koffie met koek - om 1 uur het middageten en dan gingen
ze tot een uur of vier ‘te koesiedoriebèd’. Du meesten sliepen in de huiskamer. Daar
waren gewoonlijk een paar bedsteden in - in het keldertje daaronder stond de
inmaakpot met zoute snijbonen en de aardappelen werden er bewaard. Ze kropen
dan 't diepe bed in en waren in enkele minuten ‘onder zeil’, al was 't op een andere
manier dan in de week op de ‘skute’. Niemand dacht er aan, dat 't toch wel erg
benauwd en ongezond was in die bedsteden, waarvan de deurtjes soms helemaal
dicht werden gemaakt. 's Nachts ging 't net zo: dan lagen vader èn moeder prinsheerlijk
in de huwelijkskoets en vaak nog in een afzonderlijk kribbetje boven hun voeten een
van de kinderen. Op een plankje in de bedstee pronkte de stenen nachtspiegel. En
aan de zolder hing de beddekwast; daarmee kon je je gemakkelijk omhoog hijsen
als je stijf van het liggen was geworden.
Visman had geen tijd voor z'n middagdutje. Hij dronk haastig de thee op, die
moeder voor hem had ingeschonken, trok z'n oude bonker uit en 't Zondagse pak aan
en toen stapte hij met een kort en bijna bars ‘tot strakkies’ de deur uit.
't Was niet nodig te zeggen, waar hij heenging.
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Gisteravond was dat al beslist en moeder had geen poging meer gedaan om hem
terug te houden: ‘wat er in sit, moet er uut!’
't Was maar een ogenblikje van het begin van de Peperstraat naar 't eind. De
torenklok sloeg vier uur, toen Visman bij Sijp Keizer de deur openduwde en luidkeels
‘volk’ in de lange gang galmde: aanbellen deed alleen de dominee. Vier uur was de
beste tijd: dan had Sijp z'n ‘slèèpie’ uit en 't was nog te vroeg om te gaan melken.
Manke Jaantje, die Jantje van Sijp in de huishouding hielp, hompelde door de gang
naar voren.
‘Wel Visman,’ zei ze, ‘wat wo je?’
‘'k Wo de haas effe spreke, Jaantje.’
‘Gaan dan maar na de achterkamer, deer is ie.’
En Visman stapte de yang door met wijde passen; z'n gezicht leek een onweerswolk.
Hij drukte de deur open stond meteen voor Sijp. Die rookte uit zijn onafscheidelijke
‘smokkel’. Hij leek een tanig
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oud ventje zoals hij daar zat in de hoek bij 't raam. Tegenover hem troonde Jantje een bangelijk vrouwtje, rimpelig als hij en met ogen, die altijd schenen te huilen.
‘Goeienmiddag same,’ zei Visman kortaf.
Ze keken verwonderd op. Jantje schrok, Sijp kauwde een paar maal en perste dan
z'n lippen stijf op elkaar - 't dreigement in de deur maakte het ventje niet benauwd.
‘Neem een stoel, Visman,’ bibberde Jantje.
Visman nàm een stoel; hij pootte die met een smak voor Sijp neer en begon:
‘Je begriept zeker wel weer ik om kom, Sijp Keizer?’
Sijp zei niets, maar hij schudde z'n hoofd. Hij zou de discussie niet beginnen. Maar
bij vermoedde, dat 't over Lee en Annie gaan zou. ‘Zoo,’ gromde Visman. ‘Dan zel
ik 't je fertelle. Ik hew twie dinge en ik zel maar met 't makkelijkste beginne. Ik kom
cente halen foor een nuwwe broek.’
Sijp nam de pijp uit z'n mond.
Dan grijnsde hij.
‘Ben jee de lolligste thuus, Visman? Wat hew ik mit jou broeke te make?’
‘'t Gaat niet om mien broeke. Maar om een broek foor Aai.’
‘Wat docht je: 't is een slechte week weest mit de visseree en Aai moet nóódig een
nuwt broekie hewwe; dat ken Sijp wel foor me kòòpe - die het cente sat? Nou man,
stap dan maar weer op. Bedelaars komme niet op Sundag en in de week krigge ze
ok niks. Laat ze maar werke. dat ontuug.’
De sarcastische woorden waren nog niet uitgesproken of de vuist van Visman
rameide de tafel, dat de theekopjes omhoog sprongen.
‘Docht je, pot fer hier en gunter me, dat ik bee jo komme so om te bedele? Ik ken
me gelukkig nag redde en jee zowt de leste weze an wie ik wat froeg. Nee man, zòò
staan de zake niet. Maar jee zelt de broek moete betale, die jou lillike bullebieter
gosterevend kepot skeurd het.’
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‘'k Weet fan gien ferskeurde broeke of,’ gromde de boer driftig. ‘Die bulhond het
onze Aai nasete en doe die him te pakke kreeg het ie 't kruus uut sien broek skeurd.
Gosterevond bee de Vermaning.’
Er ging Sijp een licht op. Hij nam 't petje van z'n bol, krabde zich een moment,
zette de pet weer op en tikte toen met z'n pijpje een paar keer vinnig op de tafel.
‘Deer weet ik niks fan,’ zei hij vinnig. ‘En deer hew ik ok niks mee te make. Ik
weet allien, dat jee je jonge een beetje beter onder de duum moet houwe en er foor
zorge, dat ie hier niet komt om te knóópietikke...’
‘Hei je sien, dat hee het deed, Sijp?’ vroeg Visman snel.
De boer aarzelde.
‘Néé,’ zei hij toen, ‘maar hee was bee de jonges, die op 't stoepie fan Sime Timmer
stonden. En deer hew ik de hond op ofjaagd.’ ‘Dus jee stuurt de bullebieter of op
kienders, die misskien niks deen hewwe? En al hadde se 't deen, was dat dan de
moeite weerd om er zóoveul drokte over te make? Hei jee nooit knoopietikt doe je
nag jong was? Of was jee doe zóó'n hufter, dat je dat niet durfde?’
‘Mien vader had mee leerd om are mense niet te plage. 't Was beter, dat jee dat je
zeun ok leerde. Dan kreeg ie gien honde achter 'm an, die 'm 't kruus uut sien broek
bete.’
Op Vismans voorhoofd dreigden de rimpels.
‘As jee me die broek niet betale wil, gaat er nag fanevend een brief na de
burgemeester. Jee weet best, dat je zokke groote kwaje honde niet los mag late loope
en jee weet nag beter, dat je ze niet teuge skoolkienders ophisse mag. As jee last fan
de kienders het, moet je naar de vaders gaan om je te beklage, maar van de jonges
zelf bluuf je of.’
‘Je gaat je gang maar,’ blafte de boer. ‘Ik geef net zoo weinig om de burgemeester
as om jo. Die jongens hewwe fan mien rame of te bluve.’
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Toen deed Jantje een duit in 't zakje. Ze had met stijgende onrust de loop van 't
gesprek gevolgd. En met een bibberend stemmetje zei ze:
‘Och, Sijp, ik so dat broekie maar betale. Je het er maar last fan en kienders benne
nou ienkeer kienders.’
Maar Sijp bezweek niet. Vinniger nog dan daarvoor zei hij:
‘Hou jee je d'r nou bute. Ik hew jo raad hillegaar niet noodig.’ En met scherpe
tikken van 't pijpje op de tafel: ‘Visman, je ken prate en driege wat je wilt: mien cente
krig je niet en je mag nag blied weze, dat ik er de politie niet inhaal. Ik ben niet
begonne... 't ware de jonges, die 't spul an de gang maakte... En kom nou maar mit
je twiede boeskip foor de dag - hier benne we over uutpraat.’
Visman zweeg. Hij begreep, dat er op dit punt niets meer te bereiken viel.
Daarom zei hij ‘Goed... je zelt er dan wel meer fan hoore.’ En plotseling scherp:
‘Fertel me dan maar ers, wat je teuge Annie het.’
‘Welke Annie?’ vroeg de boer onnozel.
‘Teuge mien skoonzuster, die je niet goed genog fiendt foor je zeun Lee.’
‘Hew ik je deer misskien rekenschap fan te geve?’ vroeg de boer uit de hoogte.
‘Bemoei je mit je eige zake man, deer is nag genog an op te knappe: een jonge, die
as een streetsliep opgroeit, een neef, die palinge uut de fuke van een aar haalt...’
‘Dat lieg je, zoo groot as je bent.’ riep Visman. ‘Jee weet best, dat stroope gien
stele is.’
‘Foor mee is dat precies hetzelfde... Jow familie deugt niet... En deerom wil ik mit
jullie niks te maken hewwe.’
‘Maar Annie is toch een Vonk en gien Visman. Of hei je op de Vonke ok wat te
sège?’
‘Arremoedzaaiers benne 't. Je skoonvader, wat is 't foor een man. Petrolie vent ie,
lanterens steekt ie op, op de kermis staat ie mit een hakblok en een weegschaal, de
Vermaning moet ie skoon honwe,
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hee loopt mit briefies fan 't siekefons en 't dooiefons... meen je dat de meikes van
zoo'n man een partuur benne foor een boerezeun mit fijftig bunder land en zeuvetien
melkkoeien? Stande benne d'r in de wereld... en as mien zeun zoo stom is om
verslingerd te rake op een meike van een armoedzaaier, allien omdat ze een knap
gezichie het, dan seg ik nee en nag eis nee en weer nee - ienmaal, twiemaal,
dordemaal...’
Jantje zat ijverig te knikken tijdens dit sermoen. En kordaat zei ze: ‘Kiek ers,
Visman, mit dat broekie was 't een aar geval - deerbee was ik 't mit je iens. Maar fan
een trouwerij met Lee ken niks komme... deer benne we op teuge en deer bluve we
op teuge.’
‘Heel Oosterend lacht jullie uut,’ constateerde Visman.
‘Dan lache ze maar,’ kefte de boer. ‘Wie 't lest lacht lacht 't best.’ ‘Dat zelle dan
Lee en Annie wel weze,’ lachte Visman. ‘Je ken 't nag een jaar teugehouwe, dan is
Lee ien en twintig en dan kenne ze zonder jullie goedfiende trouwe mit toestemming
fan de kantonrechter. Dat zelle we dan wel uutzoeke teuge die tied. Meester Daalder
het gusterevend nog teuge me seit, dat die rechter niet na stand kiekt. En een keurig
meike as Annie zel ie misskien nag wel te goed fiende foor jow zeun.’
Nauwelijks was dit woord gezegd, of de deur ging open. Lee stapte binnen. Met
open mond keek hij de bezoeker aan. Dan stapte hij op hem toe. gaf hem de hand en
zei: ‘Zoo, zwager, ben je bee de ouweleu om over de brulloft te prate? Wanneer zel
't weze.
Narrig zwegen de oude mensen. Maar Visman zei:
‘'t Liekt hier meer op een begrafenismaal dan op een bruiloft. Ze moete van Annie
Vonk niks hewwe in 't huus van Sijp Keizer.’
‘Dat hoeft ok niet,’ schertste de jonge, ‘as ik 'r maar hewwe mag. Dat is meer dan
genog. De rest komt vanzelf wel. Ik ben te groot om me met een touwtje vast te late
biende. Dat ken je doen mit een kiend van twie, maar niet meer mit een jonge fan
twintig. Annie en ik benne 't eens. En deer is nik meer teuge te beginne. Over een
klein jaar ben ik mondig en dan gaan ik mien eige gang.’
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‘Jee doet wat,’ dreigde de boer. ‘Onder curatele laat ik je sette.’ ‘Dat ken je mit idiote
doen,’ zei Visman, ‘maar niet mit normale manne.’
‘Hee is idioot,’ grauwde 't mannetje. En, terwijl hij zich tot Lee wendde: ‘As je 't
waagt om de kantonrechter d'r in te hale, set je hier gien poot meer over de drempel.’
Lee bleef kalm.
‘Best,’ zei hij, ‘dan red ik mezelf wel. Ze kenne hier of deer op Texel nag wel een
goeie boereknecht gebruke.’
‘'t Is wat moois,’ beefde 't oude-vrouwenstemmetje. ‘Boereknecht, en een vader
mit zeuvetien koeie...’
‘Late we d'r maar niet meer over prate,’ zei Lee. ‘'t Is tied om te melke... prate
helpt toch niks... alles is al zes keer seid.’
Sijp stond op. Hij negeerde Visman volkomen en liep achter Lee de deur uit:
melken ging vóór alles.
En ook Visman stond op.
‘'t Spiet me, dat 't niet aars ken,’ zei hij tege Jantje. ‘Jullie boere drege je hart te
hoog. Je so an Annie een best kiend hewwe, Jantje. Een knap meike mit een paar
stevige handen; skoon en werkzaam en altoos eve opgewekt. Jullie weet niet wat je
afslaat.’
‘Boere bee boere en gien aar volk in de boerderee,’ zei Jantje beslist. ‘As Lee maar
niet zoo'n stieve kop had...’
‘Dat het ie fan gien freemde,’ onderbrak Visman.
Maar ze ging door: ‘... dan so ie elk boeremeike krigge kenne, dat ie maar hewwe
wo. Maar hee geeft gien kamp.
Even zweeg ze. Dan haalde ze plotseling uit de zak onder haar rok haar kralenknipje
te voorschijn.
En ze zei: ‘Sijp het ongeliek mit die broek. Die moete we betale, as de hond die
kepotscheurd het. Ik zel dat wel mit Sijp beprate. Hier hei je tien gulde... dan is dat
tenminste in orde. Maar seg teuge Aai, dat de jonges hier niet meer moete
knoopietikke, aars gebeure er ongelukke. Je weet niet half, hoe kwaad Sijp weze ken.
Hee is zoo driftig, dat ie d'r nog ers ien dood slaan so.’
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‘'k Zel 't sège,’ zei Visman. ‘Bedankt voor je geld en foor zoovoart ik er wat an doen
ken zelle jullie gien last meer fan de jonges hewwe. Van Aai in ieder geval niet. En
ik so me nog maar es bedenke over dat huwelijk.’
‘Deer ken niks fan komme; dat moet je nou maar uut je hoofd sette. Help ons maar
liever om 't Lee en Annie uut heur hoofd te prate. Aars gebeure deer ok nog ongelukke
mee.’
Visman schudde 't hoofd. ‘Je mag zoo'n stel, dat mekaar mag, niet teugewerke.
Jullie moet toegeve en zullie niet.’
Toen beende hij de kamer uit, de gang door, de straat over. En thuis legde hij voor
de verbaasde ogen van z'n vrouw 't tientje op tafel met de uitroep: ‘Foor een nuwwe
broek en 't huwelijk komt ok wel in orde.’
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9
De meierblis nadert.
Aai was dol op kleine kinderen. In 't bijzonder op z'n neef en nicht uit de Koetebuurt.
Daar woonden zijn ‘Ome Jan’ en ‘tante Engeltje’ - en in hun huis scharrelde Heintje
rond, een peuter van twee met vuurrood haar en Stijntje lag er nog in de wieg. Opa
Visman had er zijn halfjaarlijks verblijf. Sedert omoe Visman dood was, ging hij om
en om: een maand of zes bij Aai thuis en dan weer zes maanden bij Ome Jan. Hij
knapte in beide huizen allerlei karweitjes op: hij witte de muren en schilderde als
een volleerd vakman de zwarte koolteerrand onderaan; hij peuterde met z'n versleten
zeemansmes 't gras tussen de straatstenen uit, wiedde 't tuintje, haalde de rupsen van
de koolplanten en zocht ‘knieneblade’ voor de kippen. En de rest van de tijd bracht
hij door met ‘kuiere’, met redeneren op de Beurs Achtertunen en met het roken van
een eindeloos aantal pijpen - z'n ‘smokkel’ kwam niet koud; Aai verdacht hem ervan,
dat hij 's nachts in bed stiekem doorrookte. Op Vrijdag was hij het gelukkigst: dan
moest het ‘stoepie’ worden geschrobd en de helft van de ‘peerdestreet’ - de overburen
schrobden de rest. Met een ‘pethaak’ manoevreerde de oude baas nog als een
‘jongkerel’, hij schrobde, dat de lappen er afvlogen en het was hem een ware vreugde,
de ene emmer water na de andere over de straat te spoelen. Dat bracht hem telkens
weer in conflict met de voorbijgangers - hij smeet zo kwistig met water en werkte
zo hartstochtelijk, dat hij ieder natte voeten bezorgde, die door de Koetebuurt kwam.
De jongens keuden z'n woede - ze zochten hem bij voorkeur op, lieten zich nathozen
en slapten dan uit weerwraak over ‘'t skoone streetje’ of trapten z'n emmer om. Dat
gaf dan aanleiding tot wilde scheldpartijen en
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felle vervolgingen zonder enig resultaat, tot spijt van de oude visser. ‘Een flauwe
streek.’ vond Aai, die z'n driftige grootvader bijzonder graag mocht. Hij had als goed
kind uit 't nest sympathie voor 't temperament van de ‘Vismanne’.
't Was nu Maandagmorgen. Voor dag en dauw waren de vissers naar de haven
getogen, de zak op de schouder, de oude hoeden stevig gedrukt op hun rood-verweerde
koppen. Vader was weg, Ome Jan natuurlijk ook - hijzelf was van de weeromstuit
ijselijk vroeg klaar met z'n ‘theetje-stik’ en daarom was hij om 8 uur al bij tante
Engeltje. Die was net als moeder druk aan 't rommelen. 't Was wasdag en dan waren
de vrouwen gewoonlijk in een slecht humeur. Maar bij tante Engeltje was dat nooit
het geval. Die had een zacht, effen gezicht, waar de haren glad omheen lagen als een
lijst om een schilderij - boos werd ze nooit: ze ging onverstoorbaar haar gang, verhief
nimmer haar stem en geen rimpel ontsierde ooit het blanke voorhoofd. Er waren
maar weinig mensen op wie Aai
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zo gesteld was als op haar. Stijntje lag in de schommelwieg met 't groene gordijn,
dat even openkierde. De band, die van de wieg naar de bedstee liep en waarmee je
's nachts ‘het buitje’ in slaap kon wiegen zonder zelf op te staan, lag netjes opgerold
op de wiegekap. 't Kind sliep.
En in 't midden van de kamer zat Opa Visman met Heintje op z'n schoot. 't Jongetje
kraaide, want 't oude mannetje liet hem dansen op de maat van de deuntjes, die de
Oosterenders al eeuwen lang hebben gezongen. Z'n schrale stem hinderde 't slapende
Stijntje niet. Aai zong mee:
D'r sate twie kiendertjes bee 't fier
Die dronke same een glasie bier.
Doe kwam Albert Jousen
Mit sien smeerige kousen
Die soende het farke op sien kop
Dat het beessie bloedde.
Bloed, bloed, farke,
Ree er op na Marke,
Van Marke na Enkhuze,
Honde hebbe luze,
Luze hebbe de honde,
Mense hebbe monde,
Monde hebbe de mense
Wagens hebbe lense
Lense hebbe de wagens
Peerde krigge slage
Slage krigge de peerde
Trappe op de eerde,
Op de eerde trappe
Munnike drage kappe
Munnike op zee
't Water sleept je mee
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Mee sleept je 't water,
De kat en de kater
De kater en de kat
Soetemelk uut bessies roomfat.

En nauwelijks was 't lied uit, of hij zette weer in:
Bessie sat in 't bessieshuus
En sei: wat is een mens.
Wie langer leeft dan ie dage het
Is een ongelukkig mens.
Bobbelebob sei bessie
En pimpelde uut 'r flessie,
Dat deed ze wel een dag of vier
En dat gaf bessie veul plezier.

Heintje schaterde; al begreep hij niets van de woorden, de eentonige wijs, 't hobbelen
op de maat maakten hem zeldzaam gelukkig.
Aai keek de kamer rond. 't Was gezellig hier. In de hoek stond naast de wieg de
‘fieremand’. Daar hing een kleed overheen en er stond een test in met een gloeiend
kooltje. Als tante Engeltje 't kleine Stijntje ‘een skoone luur’ omdeed, hielp ze 't
kindje grotendeels in de mand onder 't kleed - dat was lekker warm. ‘mit kleine
kienders moet je altoos foorzichtig weze.’ Ze nam dan een slok lauw water, spuwde
dat over de billetjes van 't babytje uit en spoelde 't wurmpie zo schoon. 't Was een
handige methode, vond Aai; koud water deugde niet voor zo'n peutertje.
Weer verhief zich 't ouwe-mannestemmetje:
Er so ers een wage na Wieringe reje,
's Morgens vroog al foor de douw,
Mit een mooi meissie fan achttien jare,
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Dat zoo graag na Wieringe wo.
Moeder, ik hoor de haantjes kraaie,
Vader, ik hoor het klokkie slaan,
Voerman, laat er je vlaggie maar waaie
We zelle welhaast op Wieringe staan.
En doe wee op Wieringe kwame
Sage we zooveul boere staan,
Die het spek mit lepels ate
Je so d'r foor na Wieringe gaan.
En doe wee op Wieringe kwame
Raad eres wat we doe fername:
Hondjes karrende boter
Poesie likte de skotel
De fleeremuus die feegde 't huus
De zwalefies brochte 't folles uut huus,
De kraai sat op de skelf
Meisie, doen je werk wat gouw
Of ik dom 't liever zelf.

Maar Aai sprong midden in de maat op. Hij hoorde klossende klompen en hij begreep
dat het tegen negenen liep. Even kietelde hij Heintje zei ‘dag Oppa’, gilde naar het
achterhuus ‘dag tante Engeltje’ en rende de deur uit. Door de Koetebuurt, langs de
kerk, door 't skoolstegie naar de Kneppelhuurt. De klok sloeg negen, toen hij de deur
binnenviel: precies op tijd. Hij schoof in de lange bank - tien konden er inzitten nam z'n lei en begon aan de cijfersom, die iedere dag op het bord prijkte. Tien keer
aftrekken was 't vandaag, een getal van 12 cijfers met een 0 op 't eind en dan de 11
andere cijfers eronder. Als Je tienmaal aftrok, moest er nul overblijven.
't Ging vlot vandaag. Terwijl sommige jongens nog moesten beginnen, zette Aai
een zwierige streep onder z'n som: ineens helemaal goed. Onmiddellijk draaide bij
z'n lei om en begon te tekenen, 't
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fijnste werk van de schooldag. Natuurlijk een ‘skuut’ en altijd de ‘skuut fan vader,
de T.X. 94’. Een hoge zee met schuimende golven, precies zoals vader 't vertelde:
‘'t waaide dat 't rookte - 't skuum vloog over de skuut’; de blazer stak de kop diep in
't water, de zeilen stonden gespannen en de wimpel van de hoge mast klapperde
achteruit. Vader aan 't roer, de knecht bij de fok en 't dordemantje bij 't zwaard, dat
een witte voor ploegde in 't blauwe water. Meeuwen zwierden overal in de lucht en
witte wolken zeilden langs de hemel. Zó zou 't zijn over enkele maanden, dag na
dag. Op een veilige afstand kwam de 77, de ‘skuut fan Bremer’. Natuurlijk in de
achterhoede - tegen de 94 kon geen enkele blazer opzeilen en niemand was een
schipper als Visman. Al woester werden de golven - hoger en hoger kwam het water.
Maar vader wist niet van wijken: ‘die haalde de skuut erdeur al kwam de zondvloed
zelf.’
Zo hevig was Aai in z'n werk verdiept, dat hij meester Bouma niet hoorde.
Tweemaal, driemaal tikte die met z'n liniaal op de voorste bank - alle jongens zaten
recht, Aai tekende door. Meester liep op z'n tenen naar hem toe - de klas zat in
spanning. Wat zou 't worden? Gemakkelijk was meester niet. Geen wonder: de
vissersjongens, die z'n school bevolkten, waren 't ook niet. De vaders zaten de hele
week op zee, de moeders konden niet altijd de grote jongens voldoende onder de
duim houden en de meesters op school hadden er hun handen vol aan. Toch werd er
zelden of nooit geslagen. Meester Bouma had een andere methode, die in geval van
nood afdoende was. In een kastje tegen de muur bewaarde hij een rol touw. Was een
van de knapen ongezeglijk, dan liep hij zonder een woord te zeggen naar dat kastje,
haalde langzaam en plechtig zijn grote sleutelbos uit z'n broekzak, koos de sleutel
en sloot, als of 't een heilige handeling gold, het kastje open. Voorzichtig nam hij
het touw eruit, droeg 't, of 't een schat was, naar de boosdoener en lei liet, zwijgend
en met een breed gebaar, op z'n bank neer. Mèèr dan dat gebeurde er nooit. Niemand
begreep, wat er met dat touw
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moest gebeuren. Vastbinden? Ophangen? Alles leek mogelijk. Als een geheimzinnig
dreigement lei het vóór de zondaar, die er met schuwe blikken naar keek. Het middel
bleek onfeilbaar. Geen jongen waagde het, ook maar enig verzet te tonen, zolang dat
touw vóór hem lag.
Vroeger ging 't niet zo eenvoudig. Vader vertelde over een meester, die wèl
ranselde. Ook die had een doeltreffende methode. Maar de jongens haatten hem om
zijn ruwheid en zijn gewelddadigheid. Hij hanteerde als wapen 't bovenstuk van een
wandelstok met loden knop. Zodra een jongen iets deed, dat niet door de beugel kon,
noemde hij de naam van de booswicht en slingerde 't wapen als een soort handgranaat
in zijn richting. Alle kinderen bukten of schoten onder de bank, zodra het door klas
suisde. En onmiddellijk als de ploertendoder zijn hand verlaten had, begon de meester
te tellen: een... twee... drie... zolang tot de knaap wie het gold, de knots had opgeraapt
en aan de meester teruggebracht. Ze renden, want ieder wist het: je kreeg zoveel
klappen als de beul voor de klas had geteld. Vader lachte, als hij dit verhaal vertelde.
Hij scheen nog een zekere bewondering te hebben voor het vernuft van die meester,
maar Aai griezelde, als hij zich de situatie precies voorstelde. Noch meester Bouma,
noch meester Daalder namen ooit hun toevlucht tot deze harde maatregelen. De eerste
speelde 't klaar met z'n touw en z'n statigheid, de tweede met z'n humor. En beiden
voèlden ze voor de jongens, die ze moesten leiden. De meisjes waren 't ordelievende
element - die hadden geen straf nodig om in evenwicht te blijven.
Heel voorzichtig naderde de meester Aai. En die had hem pas in de gaten, toen
hij naast hem stond. Hij schrok op. Rondom hem zaten alle kinderen met de armen
gekruist en onmiddellijk drong het tot hem door, wat er gebeurd was. Bliksemsnel
kruiste ook hij de armen voor de borst en zat als een paal.
De meester zei niets. Hij nam de lei, draaide die om, zag de cijfersom staan met
de zwierige streep er onder en bekeek toen aan-
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dachtig de tekening. Even knikte hij. Dan legde hij de lei weer op de bank, liep naar
voren, nam een krijtje en keerde terug. En hij reikte Aai 't krijtje toe en zei, langzaam
als gewoonlijk: ‘Maak nu die tekening maar eens op 't bord’.
Aai wist niet of hij waakte of droomde. Op 't bord tekenen? Dat wàs geen straf
maar een beloning, die maar zelden werd gegeven. Als in een droom liep hij naar
voren en begon. De klas keek geinteresseerd toe. Maar de meester zette een bord op
een ezel en liet ze een taalles maken, die klonk als een klok. En terwijl de jongens
zwoegden op ‘je vindt’ en ‘vind je’, schilderde Aai de zee met de woeste golven en
de hobbelende T.X. 94 op 't bord. Hij zag 't: 't werd véél mooier dan op zijn lei.
Vooral 't witte schuim kon je met krijt schitterend weergeven. En toen z'n vader met
de zuidwester op aan 't roer prijkte en de 77 als een armzalige notedop achteraan
kwam sukkelen, kwam de meester achter hem staan en gaf hem een kistje met
gekleurd krijt. Nu werd het pas goed. Het water kleurde hij lichtgroen en blauw werd
de lucht met de witte zeilende wolken. De romp van de schuit werd bruin: prachtig
blonk op de boeg het T X 94 en donkerbruin als getaand, werden de zeilen. De klas
werkte niet meer: met stijgende belangstelling en bewondering bekeken ze het
schilderstuk op 't bord.
En toen Aai 't krijt neerlei, nam de meester 't over en in de linkerbenedenhoek
schreef hij met mooie krulletters: Aai Visman.
‘Zo moet het,’ zei hij tegen de klas, ‘de naam van de schilder behoort er bij.’
Om vier uur bleven de jongens uit de zesde en de vijfde klas wachten bij ‘'t houten
peerd’. Vlak daarbij woonde Biem Visser, die ‘'t ouwe kleed’ had beloofd ‘om te
slepe foor de Meierblis’. 't Duurde ook maar een ogenblik of hij kwam met 't karpet
voor de dag. Wel hadden ze bij Biem thuis een nieuw nodig gehad: 't zat vol scheuren
en de rafels hingen er bij neer. Maar 't was voor 't doel uitstekend geschikt. Ze joelden
allemaal door elkaar. Maar
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boven alles uit klonk de schelle stem van Jan de Reiziger: ‘De fijne benne nag niet
begonne: geef 'm de jeksie.’ 't Sprak vanzelf, dat hij langs de deuren zou vragen. En
aan de andere kant Biem Visser. De rest nam 't kleed bij de randen vast; ze liepen
terug naar ‘'t Schoolstek’ en daar begonnen ze te zingen:
Hooi, hooi!
Hei je gien strooi,
Hei je gien ouwe mande
Dan zelle we de meierblis brande.
Hekke en stekke en jodepale,
As je niks geeft dan zelle we je hale,
Boer laat je hekke en stekke maar staan
Dan zelle we z'an ende en brokke slaan.
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Mooi was de wijs niet; een eentonige zangdeun. Maar al eeuwen lang was er in April
langs de deuren geleurd om brandstof voor 't Meivuur op 30 April. En de melodie
was even oud en bekend als de woorden, waarbij niemand meer iets dacht. Wie
piekerde erover, wat ‘jodepale’ waren en wat was 't fijne verschil tussen ‘hekke’ en
‘stekke’? Geen jongen bekommerde er zich om, maar ze zongen geestdriftig. En aan
weerskanten van de straat smeten Jan de Reiziger en Biem Visser de deuren van de
huisjes open en ze gluurden de gangetjes in: ‘Wie het er nag wat foor de Meierblis?’
't Begon goed: bij Gerrit Plaatsman kregen ze oud vloerzeil en een oud matje, Jannie
van Meester Daalder kwam met een stapel ouwe kranten en papieren aandragen en
Meester Bouma had een paar takkebossen uit zijn tuin achter de school. Ze waren
nog niet half weg de buurt toen het kleed vol was en nog verder dreigde te scheuren.
‘Weer moete we 't na toebrenge?’ vroeg Aai.
‘Na een plaas, weer de fijne d'r niet bee komme kenne,’ jubelde Jan de Reiziger.
Japie van ‘de Pieterman’ bracht uitkomst.
‘Wee hewwe twie mishokke,’ zei hij, ‘en mien moeder gebruukt er maar ien. 't
Are is hillegaar leeg. Ik zel frage, of 't deer in mag. Gien mens ken deer beekomme
en 't ken nag op slot ok.’
Japie ging naar huis. En 't antwoord was gunstig: 't mòcht, ‘as ze maar achterom
ginge, 't hekkie deur en 't poadje langs en as ze maar niet mit d'r smeerige biene op
de skoone streetjes kneterde.’ Aldus geschiedde. 't Mesthok, waar gewoonlijk alle
huisafval werd bewaard omdat er geen ophaaldienst bestond, was ruim genoeg voor
een enorme hoeveelheid brandstof; ze bleven angstvallig op ‘'t poadje’ en ‘kneterden’
helemaal niet.
Toen ze alles kwijt waren, vervolgden ze hun tocht. Er was niets te bespeuren van
vijandschap tussen boeren en vissers: alle jongens uit de hoogste klassen deden mee:
concurrenten en dus vijanden waren nu alleen maar de fijnen. En 't kwam er op aan,
die vóór
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te wezen. 's Sprak vanzelf, dat je bij de echte fijne vissers en boeren niet hoefde te
proberen, die zeiden toch, dat ze niets hadden - ieder begreep, dat ze hun rommel
bewaarden voor de kinderen van de school met de bijbel. Maar er waren onder de
Oosterenders ook twijfelaars en onverschilligen. En die gaven aan wie het eerst
aanklopte. Daarom werkten de jongens als ploegpaarden. Op voorstel van Jan de
Reiziger gingen ze nu eerst de gevaarlijke adressen afwerken. De Kneppelbuurt en
't Skoolstegie konden wachten: dat was een vaste burcht voor de groven. En 't succes
bleef groot. Ze sleepten in de wacht wat ze maar machtig konden worden en op
Maandagavond was 't mesthok al meer dan half vol. Opa Vonk, die ook al in teer en
blackvernis handelde, gaf een grote teerton, waar nog heel wat specie in zat. Die zou
branden als een lier.
Toen Aai 's avonds naar huis ging, voelde hij zich gelukkig. De dag was goed:
een bende rommel en uiterst veilig opgeborgen. Wie zou het wagen, bij de Pieterman
in de tuin te komen? En... 't mesthok was immers op slot.
Maar zijn tevreden stemming verdween, toen hij Jaap Bremer ontmoette, die óók
naar huis ging. Ze hadden nièt samengewerkt vandaag, ze dienden verschillende en
elkaar vijandige belangen en er was een zekere vervreemding, die hen zelf
verwonderde; Aai nog meer dan Jaap. Want... scheiding van Jaap betekende scheiding
van Jannie.
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10
Oorlog tussen fijn en grof.
Toen de jongens de volgende morgen in de Kneppelbuurt voor de school stonden en
triomfantelijk spraken over de grote buit van de vorige dag, zagen ze Japie van de
Pieterman langzaam aam komen slenteren. Hij keek sip. En toen ze verwonderd
vroegen, wat hem scheelde, barstte hij plotseling uit: ‘Die gemene dieve... Gusterevend
hewwe de fijne 't halve mishok leegstole... 't Slot hewwe ze kepot broke en ze hewwe
heele stapels wegsleept... En wee hewwe d'r niks van hoord.’
Dat bericht bracht een geweldige deining. Ze schreeuwden allemaal door elkaar
en het kostte meester Bouma de grootste moeite, ze in school en tot bedaren te
brengen. De aandacht was hopeloos zoek - meester gromde en bromde, het hagelde
straffen, maar niets kon baten. Honderdmaal belangrijker dan alle schoolgeleuter
was de schandelijke nederlaag, die ze geleden hadden. Het was een daad, die om
wraak schreeuwde en ze zaten zich te verbijten tot het moment, waarop de twaalf
verlossende slagen uit de dikke toren galmden.
Als een wilde horde stormden ze naar buiten en onmiddellijk begon 't geschreeuw
opnieuw. Bij 't houten peerd bleven ze hangen. En daar zwoeren ze, dat ze niet zouden
rusten, vóór de buit terug was mèt de nodige interest. Er bleken twee meningen te
bestaan: één groep, onder aanvoering van Biem Visser, wilde een openlijke aanval.
Ze wilden zich wapenen met stokken en sportriemen, in een onweerstaanbare ren
door de Peperstraat en het fijne end spankeren en dáár de vijand verjagen. De andere
stroming vond dit mooi en dapper, maar gevaarlijk. Jan de Reiziger verdedigde het
plan om 's avonds een sluiptocht te organiseren, precies zoals de
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fijnen het hadden gedaan en dan terug te stelen, wat ontnomen was. Tot Aai fijntjes
opmerkte: ‘Fertel eerst maar ers, weer de fijne de rommel stopt hewwe.’
Er viel een stilte. Toen zei Biem Visser:
‘Dat ken jee wel an de weet komme; fraag er Japie Bremer maar na. Of sien zussie.’
Aai werd vuurrood. Niet uit schaamte voor zijn genegenheid voor Jannie, maar
van woede, omdat Biem hem wilde bewegen tot spionnage en bedrog van z'n beste
vriend.
‘Dat so jee misskien doen,’ zei hij vinnig. ‘Docht je nou, dat ik Jaap of Jannie
uithoore so? Se benne trouwes wel wiezer. Ze sège toch niet meer as ze kwiet weze
wille. En ik fraag het se in gien geval.’
De jongens zwegen. Ze begrepen, dat hij dit niet doen kon.
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‘Nee,’ zei Jan de Reiziger, ‘dat ken niet. Maar ik weet wel een are oplossing. Aai en
ik zelle wel prebere of we 't an de weet komme kenne, weer hullie Meierblis leit. Ze
zelle fandaag wel beginne te slepe en dan zelle wee wel uutfisse, weer de rommel
na toe gaat. En azze we dat ienkeer wete, dan hewwe we gauw genog de boel te
pakke.’
Daarmee waren ze tevreden. Ze verdwenen naar de huisjes, waar ‘'t koppiestik’
hen wachtte. En 's middags na schooltijd begonnen ze opnieuw langs de huizen te
leuren. Ze waagden zich zelfs in de Peperstraat, een paar keer kwamen ze fijne
jongens tegen, die smadelijk lachten: blijkbaar wisten die wat er gebeurd was, maar
ze spraken geen woord. En weer brachten ze de spullen in 't mesthok van ‘de
Pieterman’, waar ze met weemoed keken naar 't dunne laagje, dat er overgebleven
was. Ze waren niet bang voor een nieuwe diefstal. De vrouw van ‘de Pieterman’ was
een felle en ze was ziedend, dat ‘die fijne glupers’ het gewaagd hadden, in háár tuintje
te komen en daar de boel te vernielen. Ze had Fedde, de timmerman er bijgehaald
en die was bezig een onbreekbaar en onwrikbaar slot aan het deksel te timmeren. En
ze had gezworen, dat ze Fikkie, het bruinbonte schippershondje, op zou sluiten in 't
schuurtje naast 't mesthok; die hoorde elk geritsel en zou te keer gaan als een dolle,
wanneer er weer iemand in de tuin kwam.
Toen ze bijna de vierde vracht vol hadden, hoorden ze in Verlorenkost het luide
gezang van de tegenpartij:
‘Hooi, hooi,
Hei je gien strooi...’

't Klonk precies als hun eigen deun, maar 't bracht hun bloed aan 't koken.
‘Late we ze doodslaan, die gemene dieve!’ riep Biem Visser.
‘'t Stomste wat je doen kent,’ suste Jan de Reiziger. ‘Eerst moete we wete weer
heulie rommel opborge is, dan moete we prebere 't weerom te stele en as dat niet
gaat, slaan we d'r pas op.’
‘Mit stokke!’ schreeuwde Kobus Keizer.
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‘Maar nou nag niet,’ zei Aai kalm. En hij voegde er aan toe: ‘Late wee Verlorenkost
niet ingaan, dan krigge we ok geen ruzie mit ze.’ ‘Ben je bang voor se?’ hoonde
Biem.
‘Bang? Foor gien tien fijne en jo d'r bee. Maar we moete niet vechte, as 't niet
hoeft. En as we ze teugekomme, begint 't fanzelf.’ ‘Nee,’ riep Jan de Reiziger, ‘wel
deur Verlorenkost. En as we ze teugekomme niks sège en gewoon deurlope...’
‘Weet je wat 't allerbeste wese so?’ zei Aai ineens, ‘as we mit de fijne samedede
en ien groote Meierblis maakte.’
Er ging een hoongelach op.
‘Zeker same doen mit die dieve!’ schreeuwde Biem, ‘'t is te idioot om er over te
prate.’
Ze waren 't met Biem eens. En Aai zweeg: 't was altijd zo geweest, jaar in jaar uit,
ook al, toen hun vaders en moeders nog kinderen waren. Hij zuchtte - 't was niet
gemakkelijk, vrede te krijgen tussen de mensen. Maar hij liep mee, Verlorenkost in,
al ging 't tegen zijn zin en al vreesde hij 't ergste.
Toen ze de hoek omsloegen, zagen ze de fijnen, die bij Kinnebakkie de deur hadden
opengeduwd en riepen: ‘Hei je nag wat foor de Meierblis’. 't Was een armzalig hoopje
kinderen - allemaal grut uit de 3e en 4e klas. En nauwelijks hadden ze de groven
gezien of ze gingen aan de haal. De oude rommel in de vloermat, die ze droegen,
hotste op en neer. Zo nu en dan viel er wat uit, maar ze namen niet de moeite, 't weer
op te rapen.
‘Ze hewwe een kwaad gewete,’ zei Jan de Reiziger.
En een luid gelach steeg op, toen op de hoek bij Frerik Stark de ene helft van de
fijnen linksom ging en de andere helft rechtsom. Krakend scheurde de mat in tweeën
en de rest van de buit zwabberde over de straat. Doodbedaard kwam de groven de
vluchtelingen achterna. Ze zochten op wat ze tegenkwamen en laadden op 't eind
van Verlorenkost de wijd verspreide plunje in hun eigen vloerkleed. Van de vijand
was geen spoor meer te ontdekken...
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Na ‘koppiestied’ tikte Jan de Reiziger bij Visman tegen de ramen. Aai sprong op.
‘Weer moet je na toe?’ zei z'n moeder argwanend. ‘Toch niet te knoopie-tikke bee
Sijp Keizer hoop ik. Hee geeft je niet foor de twiede keer geld foor een nuwe broek.’
‘Bee him tik ik niet meer.’ verzekerde Aai. ‘'t Mag niet meer fan vader. En we
hewwe wel wat aars te doen as knoopie-tikke.’
En met een zevenmijlsvaart stoof hij de deur uit.
't Was pikdonker. Precies wat ze nodig hadden.
Ze liepen de steeg uit, de Peperstraat door tot ‘Oppa Vonk’. Daar gingen ze 't hekje
door, achter de Vermaning langs en 't land op, dat de kerk scheidde van de fijne
school. Ze struikelden nu en dan bij een greppel, eenmaal rolde Jan over een slapend
schaap heen, dat luid blèrend opstoof.
‘Hou je kanes, schreeuwlillik,’ fluisterde Jan. ‘Jee verraadt ons hillegaar.’
Met veel moeite bereikten ze de school. Daar klommen ze over de schutting en
verborgen zich in 't portaal. 't Was daar niet ongevaarlijk. De laatste lantaarn van 't
dorp stond precies voor de school en 't portaal werd helder beschenen, voor zover
een ‘gloeiende spieker’ daartoe in staat was. Maar tegen de linker muur was een
beetje schaduw en daar hurkten ze in elkaar. Ze zaten daar lang. Er gebeurde niets
van betekenis: een hond zat achter een kat aan, een vrouw op sloffen ging voorbij,
ergens in de verte sloeg een deur dicht en een vleermuis wierp nu en dan een
spookachtige schaduw op de straat. Verder bleef alles stil.
Jan de Reiziger, die niet voor een volbloed Indiaan in sluipen onderdeed, zat
onbeweeglijk. Aai was minder geduldig. Maar telkens als hij zich bewoog, voelde
hij de hand van Jan op z'n knie. En dan keek hij maar weer uit in de lege straat.
Minstens drie kwartier zaten ze zo. Toen hoorden ze luide jongensstemmen en het
klepperen van klompen.
‘Dat benne de wachte,’ fluisterde Jan, ‘ze benne natuurlijk bang
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dat wee fanevend stele zelle; kiek maar, ze hewwe stokke mee.’ Inderdaad - drie
jongens uit de hoogste klas van de Bijbelschool renden voorbij, ‘tot de tanden
gewapend’, dacht Aai, die zich de helden uit zijn Indianenenboeken herinnerde.
Nauwelijks waren ze gepasseerd, of Jan stond op uit zijn hurkhouding en Aai
volgde zijn voorbeeld. Ze slopen langs de muur van de school, klommen over de
hekken, die de achtertuintjes van de huizen van elkaar scheidden en toen, aan het
eind van het dorp, waar het volkomen duister was, liepen ze achter het drietal aan.
Die dachten er geen ogenblik aan, dat ze achtervolgd werden. Ze spraken met hoge
stemmen en hun klompen kletsten tegen het harde zandpad. Vóór de Aliesbrèg bogen
ze af naar links.
‘Je zel sien, se hewwe 't in de skuur van Slik,’ fluisterde Aai.
‘Stom genog,’ zei Jan, ‘zoo voard fan 't dorp. Makkelijk foor ons.’ En 't bleek al
gauw, dat Aai gelijk had. In 't ‘skeepeboetje’ van Slik flitste een lichtje aan.
‘Een lanteern,’ zei Jan.
Ze slopen naderbij en gluurden door een van de raampjes in de vorm van een halve
cirkel. Ze zagen de jongens scharrelen in 't boetje, een stormlantaarn stond op de
grond en in een hoek van de schuur lag een hoop rommel.
‘Deer hei je onze spulle,’ fluisterde Jan. ‘Kiek maar, de takkebosse van meester
Bouma lège d'r ok bee... die gemene patjakkers... Jan Slik is er zelf bee... 't mag
natuurlijk fan sien vader. Ze hewwe 't boetje an de binnekant op slot deen en dan
houwe ze nog een paar uur wacht tot iederien te bèd gaat. Maar we krigge de boel
wel. Morge-evend. We zelle nou maar wachte tot ze weg benne. En dan kieke of we
d'r in komme kenne as de skuur op slot is.’
Ze kropen achter de ‘boe’ in de hooischelf. 't Was er luw en warm. En stil. Uit de
schuur kwam geen enkel gerucht; aan de hemel schenen sterren en de melkweg liep
als een lichte baan van horizon tot kim. Aai peinsde over de afstanden van al die
verre werelden, over de vraag, of daar óók jongens zouden wonen, die Meierblissen
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ontstaken, over de hemelen daarboven en over God, die tevreden tuurde naar alles,
wat Hij gemaakt had. Zozeer verdiepte hij zich in de raadselen van het heelal, dat
hij insliep. Maar met een schok werd hij wakker toen Jan hem aanstiet en meteen de
hand op z'n mond hield. Hij hoorde gestommel in de schuur, het licht werd
uitgeblazen, de deur sloeg dicht. Een sleutel knarste. En klepperend met hun klompen
draafden de wachters naar 't dorp terug.
Jan gromde. Voorzichtig liep hij naar de deur. Vast. Hij liep om de schuur heen
en voelde aan ieder raampje. Onwrikbaar. Achter in de ‘boe’ bleek nog een deur te
zijn. Ook die was gesloten. Blijkbaar met een grendel, want toen Jan er tegen duwde,
week de onderkant weer naar binnen.
Hij gromde opnieuw. Maar het geluid was nu optimistisch.
‘Deer komme we wel in morge,’ zei hij beslist. ‘En nou gaan we na huus. Ik hew
sleep. Jee zeker niet meer: je het al een aardig tukkie deen.’
Aai zei niets. Hij geneerde zich een beetje over zijn tekort aan waakzaamheid. En
hij hàd slaap, meer nog dan straks. Met grote stappen liepen ze naar huis. Zonder
een sterveling te ontmoeten.
's Morgens gonsde het gerucht door de zesde klas: Jan de Reiziger en Aai Visman
weten waar de fijne meierblis ligt en vanavond gaat het er op af. Maar niemand wist
waarheen - ds spionnen zwegen als moffen. En toen 's avonds om acht uur de hele
bende zich bij ‘'t houten peerd’ verzamelde, wisten nog maar alleen Aai en Jan, waar
de tocht heen zou gaan. Ze waren met z'n veertienen. Allemaal gewapend met
knuppels en stokken. En om hun middel droegen ze het geduchtste van alle wapenen,
waarmee ze de vijanden ongenadig konden toetakelen: de sportriem met de twee
S-en - een paar slangen, die als sluiting dienden. Ze waren vol moed. En hun stemmen
schalden tegen de gevel van de Ouwe Burger, waar de mussen bromden over 't lawaai.
‘Loop mee maar achterna,’ zei Jan, die als vanzelfsprekend de leiding nam. ‘En
skei uut mit kakele.’
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Ze gingen niet door het fijne end, maar de weg op naar Den Burg, toen rechtsaf langs
een zandweggetje en zo in een grote boog om het dorp heen. Het was nog donkerder
dan gisteravond. Er stond geen ster aan de hemel en de Westenwind woei de wolken
uit zee over het eiland. Zwijgend liepen ze verder; zo klommen over een hek, gingen
over een paar weilanden en plotseling zagen ze de ‘boe’ van Slik vlak voor zich.
Door de raampjes schemerde licht: de wacht was present. Fluisterend gaf Jan de
Reiziger z'n bevelen: ‘Aai en Biem, Klaas, Piet en Kobus moeten bee de foordeur
staan gaan; as ze d'r uutkomme houe jullie ze teuge; de are jonges bluve hier an de
achterkant en dan allegaar geliek duwwe teuge de achterdeur.’
Met vijftal sloop naar voren. Aai gluurde door 't raampje en zag de wacht zitten
bij de lantaarn. Ze zaten rustig te kletsen, onbewust van 't gevaar dat hen boven 't
hoofd hing. Bij de schemering van de kaarsvlam herkende hij ze niet - Jan Slik zou
er wel bij wezen, dacht hij.
Nauwelijks stonden ze met z'n vijven bij de voordeur of de stilte werd verbroken
door een luid getier. Ze wisten wat er gebeurde: de hele troep duwde met alle macht
met de ruggen tegen de achterdeur en er was geen reden tot zwijgen meer. Integendeel:
de vijanden moesten de doodschrik op het lijf krijgen nu de aanval begon. Een hevig
gekraak volgde: de achterdeur was bezweken. In de schuur ging 't licht uit - uit 't
tumult daarbinnen begrepen ze, dat de aanvallers struikelden over de rommel, die in
de boet verspreid lag. Een jongen vloekte - er klonk gegil en gelach. Ze snakten er
naar om van de partij te zijn, maar ze hadden te veel gevoel voor discipline om 't
consigne te breken. En dat was maar goed ook. Met een ruk vloog de voordeur open
en de wachters stormden naar buiten. Een van hen liep Biem in de armen - voor hij
wist wat er gebeurde, lag hij op de grond, vastgeklemd door de stevige knuisten van
zijn tegenstander. De tweede verbrak 't cordon - twee jongens holden hem achterna.
Van de derde geen spoor te
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bekennen. Was hij in de schuur al onschadelijk gemaakt? Had hij zich daar verstapt?
Of probeerde hij. schuivend langs de muur, in de duisternis te ontkomen? Alles was
mogelijk, dacht Aai. Hij liep om de hoek van de boet heen en tastte de stenen af.
Toen ontdekte hij, dat iemand achter hem aanschoof. Hij sprong toe en in de diepe
duisternis begon een worsteling. Hijgend streden ze, zonder een woord. Aai bemerkte,
dat de jongen sterker was dan hij. Hij wankelde en zou tegen de grond geslagen zijn,
wanneer zijn vijand niet was gestruikeld over een van de stenen, die op het erf
verspreid lagen. Aai ging over stag en kwam boven op de jongen terecht. Hij begreep
zijn voordeel: wie onder ligt is vrijwel machteloos. Hij kreeg de polsen van de knaap
te pakken en drukte ze tegen de grond.
‘Ziezoo, man,’ zei hij triomfantelijk. ‘Nou begin je niks meer.’
‘As je maar niet zo kniept,’ gromde de ander.
En ineens liet Aai de polsen los. Hij had de stem herkend: Jaap Bremer!
‘Ben jee 't?’ zei hij schor. ‘Maak dan as de bliksem dat je wegkomt foor de are d'r
benne.’
Hij sprong op, liet Jaap vrij en rende naar voren. Nog even hoorde hij de klompen
van z'n vriend klotsen tegen het zandpad, dan liep hij de schuur binnen. Daar brandde
de stallantaarn weer: Jan de Reiziger, die aan alles dacht, had lucifers meegenomen.
Er waren twee gevangenen: het slachtoffer van Biem en de vluchteling, die was
ingehaald en meegesleept. No. 3 was, hoe kon het anders, spoorloos verdwenen.
Niemand had iets gemerkt van de worsteling om de hoek van de schuur.
Het verhoor begon.
Jan de Reiziger had de takkebossen van meester Bouma uit de hoop ouwe rommel
te voorschijn gehaald.
‘Fertel maar es evetjes, weer jullie die fandaan haald hewwe,’ zei hij grommend
tegen Jan Slik.
Die zweeg. Z'n gezicht was strak als de hemel op een vriesdag.
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‘Weet jee 't ok niet?’ vroeg hij aan Piet Plaatsman. Die was nimmer heldhaftig. Hij
zag krijtwit, z'n benen trilden.
‘Je seit niks, hoor!’ dreigde Jan.
Maar de suggestie was niet sterk genoeg. Piets lippen beefden en met moeite bracht
hij eruit: ‘Wee hewwe ze stole uut 't mishok bee de Pieterman.’
‘Was jee deer ok bee, Jan?’
Jan knikte nors: er was geen reden meer om te ontkennen nu Piet ‘doorgeslagen’
had.
‘Mooi,’ zei de Reiziger, ‘dan weten we dat maar weer. Kiek eris - die rommel
moet weerom na de Pieterman. Jullie kenne helpe om 't te drege en 't beetje, dat jullie
d'r zelf nog bee sléépt hewwe, gaat ok mee. Dat is jullie straf. En as je 't weer waagt
om te stele, kom je d'r niet zoo genadig af.’
De gevangenen zwegen. Ze werden onder 't gejoel van de overwinnaars zwaar
belast. Alle rommel werd in matten geborgen en weggesleept naar 't mesthok van
‘de Pieterman’. En Jan Slik en Piet Plaatsman werden pas vrijgelaten toen 't hok was
gesloten.
De ‘ouwe Slik’ was een verstandig man. Hij was woedend over het feit, dat z'n
schuurdeur was vernield. Maar toen hij hooide, waarom dat was geschied, bekoelde
zijn drift.
‘Dan is 't jullie skuld,’ zei hij tegen Jan. ‘Stele is sonde, staat er in de Bijbel. Dat
hei je op skool en in de kerk genog keere hoord. En of 't nou ouwe rommel is of
nuwd goed, dat doet er niet toe. Deer seit de Bijbel niks over: stele bluuft stele. Ik
zel 't skuurtje weer late opknappe - uut je spaarpot ken je 't betale en jee zorgt maar,
dat je je cente weerom krigt van de are jongens.’
Zo gebeurde het. En daarmee was het stelen tenminste voor dit jaar afgelopen.
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De oorlog duurt voort.
't Stelen was uit. Maar de vijandschap niet. Zuchtend hadden de fijne jongens hun
spaarcenten in de uitgestoken hand van Jan Slik gelegd en ze hadden gezworen,
wraak te nemen. En het was niemand minder dan Jan zelf, die hun het middel om
zich te wreken aan de hand had gedaan.
De Meierblissen op Texel worden ontstoken op de avond van de dertigste April.
Geen dag eerder of later. Het zou een eeuwige schande zijn en een onherstelbaar
verlies, als ‘de ouwe mande, 't hooi en strooi, de hekke en stekke en jodepale’ op de
vier- of vijf en twintigste in vlammen opgingen. En dáárop speculeerde Jan Slik.
Waarom zouden ze niet met de hele macht van de fijne school een aanval doen op
de grove Meierblis op de avond van de negen en twintigste April? 't Was wel zeker,
dat in de loop van die negen en twintigste de rommel versleept zou worden naar 't
achterweggetje achter 't huis van Kobus Keizer: dat was de vaste plaats en ieder jaar
ging 't zo. 's Avonds hielden de groven dan tot een uur of tien de wacht. Dan lagen
alle jongens in bed en dreigde er geen gevaar meer. Op de dertigste werd dan de
laatste ronde gedaan, er was heel wat voor te bereiden en 's avonds begon de pret.
Wat was eenvoudiger, dan op de negen en twintigste een overval te proberen, de
groven te verjagen en de hele zaak in brand te steken? Stelen mocht niet volgens de
Bijbel, maar in dat heilige boek stond nergens, dat je de Meierblis van de groven niet
een dag eerder in vlam mocht zetten. En wat de Bijbel niet verbiedt, is geoorloofd.
Er ging een juichen op, toen Jan Slik z'n plan ontvouwde. Tot in finesses werd het
uitgewerkt. Ieder kreeg zijn rol. Ieder moest zor-
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gen voor z'n eigen en stevige wapens. En om half negen, als 't goed donker was, zou
de aanval beginnen.
Middelerwijl sleepten de beide partijen, zoveel ze konden. Dag aan dag schalde
het ‘Hooi, hooi, hei je gien strooi’, door de straten. Ze vermeden elkaar zoveel
mogelijk: de groven lieten Verlorenkost aan de fijnen over, 't fijne end, een deel van
de Peperstraat en een stuk van de Koetebuurt. Aan stelen dacht niemand meer. De
vrede scheen volkomen hersteld.
Maar de partijen vertrouwden elkaar niet.
Zuiver weerspiegelde zich dat wantrouwen in de verhouding van Aai en Jaap. Na
de vechtpartij bij de schuur van Slik hadden ze elkaar vermeden. Ze staken de hand
op als ze elkaar tegenkwamen, maar wisselden verder geen woord. En tot groot
verdriet van Aai strekte zich de vervreemding ook uit tot Jannie. 't Kon moeilijk
anders: in normale omstandigheden was ze altijd bij Jaap en daardoor bij Aai - nu
de Meierblis scheiding tussen de jongens had gebracht, nu ze al dagen lang niet meer
met elkaar omgingen en geheimen hadden voor elkaar kwam Jannie niet meer met
Aai in aanraking - 't was tè gek, dat een meisje zich zou bezighouden met een vreemde
jongen. Aai had maar één hoop: na de 30e zou 't wel anders worden. Dan was er geen
aanleiding meer om elkaar te vermijden, dan zou 't wanzelfsprekend wezen, dat
Jannie mèt Jaap weer bevriend was met Aai van de buren.
Middelerwijl naderde de 30e snel. De dagen vlogen voorbij: iedere dag was er de
school en na schooltijd het lopen voor de Meierblis. En de hoop in het mesthok van
‘de Pieterman’ werd groter en groter. Het hok kon allang niet meer dicht en alleen
de waakse Fikkie zorgde ervoor, dat onbevoegden de tuin met de schatten van de
groven vermeden. Geen jongen dacht er trouwens nog aan stelen. Jan de Reiziger,
die het verkennen niet laten kon, kwam met de boodschap, dat de fijne Meierblis
minstens zo groot was als de grove. Maar ook hij dacht er niet aan, de spullen van
de vijanden weg te halen. En toen de 29e aanbrak, sleepten ze voor
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de laatste keer de rommel naar ‘de Pieterman’ en daarna alles naar 't achterweggetje
bij Kohus Keizer. Op een handkar werd 't teervat van ‘Oppa Vonk’ er naar toe gereden
en boven op de enorme stapel gesjord. Het was een vreugde en een heerlijkheid, het
wonder te aanschouwen. Maar ze begrepen, dat het gevaar blééf dreigen: plotseling
zouden de fijnen kunnen komen en de kostbaarste stukken ontvreemden. Daarom
werden tien jongens als wachters aangesteld; goed gewapend en waakzaam zouden
ze tot 10 uur rondom de brandstapel blijven zitten. Geen vader of moeder zou toestaan,
dat een jongen van een jaar of twaalf na tien uur op straat liep. 't Spreekt vanzelf, dat
Aai tot de uitverkorenen behoorde. Met Biem en Jan de Reiziger en de stevigste
jongens uit de vijfde en zesde klas zat hij geduldig te wachten op de dingen, die
komen konden. Ze kletsten honderd uit, sneden geweldig tegen elkaar op en vertelden
over de heldendaden, die hun vaders hadden uitgehaald, toen diè de Meierblis moesten
verdedigen. 't Was pikdonker en bladstil. Zelfs de schapen zwegen en in 't Noorden
liet geen kievit zich horen. Alleen de torenklok galmde z'n slagen over de stille
akkers, waar je hier en daar een lichtje zag flonkeren: acht uur, half negen, negen
uur...
Nauwelijks was het geluid verklonken of Jan de Reiziger, die scherper hoorde dan
enig ander, spitste de oren.
‘Deer komt wat,’ fluisterde hij in de stilte, die tijdens de klokkeslag was ontstaan.
Ze hoorden niets, maar zwegen.
En plotseling klonk een doordringende kreet.
Van alle kanten stormden jongens toe en sloegen rààk.
Aai kreeg een striem met een stok over zijn oog, die hem bijna verblindde. Woest
sprong hij op en sloeg in het donker terug. Het werd een wilde vechtpartij tegen oen
onzichtbare vijand. Er vielen rake klappen aan weerskanten, kluiten aarde suisden
als projectielen in het rond en Indianengehuil begeleidde de actie. De vijanden schenen
groter in aantal en veel sterker. En toch, na de eerste felle
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aanval, leken ze te wijken. Duidelijk hoorde je het klotsen van klompen, die zich
verwijderden.
‘Ze gane op de vlucht,’ schreeuwde Biem. ‘Achter ze an, jonges!’ Een wilde
vervolging werd ingezet. Nu en dan keerden de fijnen zich om, smeten ze met aarde
en stenen of ranselden in den blinde met stokken en riemen, maar telkens renden ze
verder. En de groven gingen er achteraan, verder en verder van de Meierblis. Toen
struikelde Aai. Hij strompelde met moeite omhoog en kwam daardoor met 't gezicht
naar de kant, waar ze vandaan gekomen waren. En opeens stond zijn hart stil. Hij
zag in 't achterweggetje een felle vlam, die opschoot. En hij begreep: ze waren
weggelokt van de Meierblis en de fijnen hadden die in brand gestoken.
‘Die smiechte hewwe de Meierblis anstoke,’ brulde hij.
Hij wachtte niet op antwoord. Met z'n klompen in de hand rende hij terug: redden,
wat er nog te redden viel!
Achter zich hoorde hij 't geschreeuw van zijn kameraden. Maar ook 't gehuil van
de vijanden, die nù de achtervolging begonnen. Duidelijk zag hij bij 't licht van de
vlammen een paar grote jongens, die met stokken de brandende Meierblis bewerkten
om lucht toe te voeren - knetterend vloog een takkenbos in brand. Tranen van woede
en spijt sprongen Aai in de ogen. Hij wierp zich op een van de jongens, zó onbesuisd,
dat die achteroversloeg. Maar de tweede greep hèm en slingerde hem ver van zich
af tegen de ‘tuunwoal’ aan de andere kant van de weg. Toen bereikten de anderen
de brandende hoop. En opnieuw ontwikkelde zich een vechtpartij. Aai wist, dat ze
de strijd moesten verliezen - 't stond minstens twintig tegen tien. Maar hij sloeg en
schopte door: ze zouden met ere ondergaan...
Daar veranderde plotseling het toneel.
Terwijl de vechtenden om en om rolden en elkaar niet riemen en stokken
bestookten, was Kobus Keizer naar huis gehold. Hij had gegild voor de ramen: ‘Kom
er uut, kom er uut, de fijne steke onze Meierblis in de brand!’ En onmiddellijk waren
vader Keizer en de
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drie grote broers opgesprongen; ze renden het huis uit, gespten de ketting van de
grote waakhond los, grepen de spaden uit de schuur en in een minimum van tijd
waren ze de ene akker over, die 't huis van 't weggetje scheidde. Eer de fijnen er op
verdacht waren stonden de grote kerels tussen hen in: de schoppen deelden een paar
stevige klappen uit, de hond, nauwelijks in bedwang te houden, gromde en blafte en
in paniek renden de vijanden weg.
Toen was het een kleine kunst, de Meierblis te redden; op de vlammen gooiden
de mannen de ene schep zand na de andere en de jongens sloegen de rest van het
vuur met stokken uit. De schade viel mee - de grote hoop was gespaard. Misschien
brandde morgen de Meierblis een half uurtje korter, maar daar bleef het dan ook bij.
Hoeveel blauwe plekken en gescheurde broeken en truien de Oosterender jongens
die week opliepen, niemand weet het. De moeders mopperden en klaagden maar
weinig; ze wisten het van ouder op ouder: dit hoorde er bij in de laatste week van
April. De scheuren werden dichtgenaaid, de truien zoveel mogelijk hersteld, de kapot
gesprongen en geslagen klompen - even geduchte wapens als de stokken - met
riempjes en blikjes gerepareerd en verder snakten de fijne en grove vrouwen naar de
eerste Mei, als de vrede weer getekend kon worden.
Met een zucht van verlichting stapte Aai die avond zijn bed in: morgen de laatste
April - Meierblis!
***
Heel Oosterend gewaagde van de eerst gelukte en daarna afgeslagen overval. De
Keizers waren een dag uiterst populair, vooral toen bekend werd dat één van de grote
zoons de hele nacht mèt de hond had gewaakt. En met de grootst mogelijke gulheid
gaven de groven bij de laatste ronde alles wat ze nog hadden te missen. Sijp Keizer
herwon aller sympathie, toen hij tegen de jongens zei: ‘Gaan de tunn maar in; deer
lège nag wel twintig takkebosse - die kenne jullie krigge nou de fijne jullie rommel
verbrand hewwe!’
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Juichend sleepten ze de tuin leeg - nog nooit was de Meierblis zó hoog geweest als
dit jaar...
En toen begonnen de laatste voorbereidingen. Aai zocht in 't schuurtje de rol
ijzerdraad, die van jaar tot jaar kleiner werd. Hij knipte er met de nijptang een
gezegend stuk af, dook onder de bedstee en graaide er de beste aardappels bij elkaar,
die hij vinden kon. De spruiten trok hij er af en met 't puntige eind van zijn ijzerdraad
spietste hij de knollen een voor een aan de draad: 't leek een kralensnoer, dat bestemd
was voor een reus. Moeder gaf hem 't oudste pak, dat hij bezat: uit 't ‘achterhuus’
haalde hij een puntzakje vol zout en zo gewapend trok hij naar 't achterweggetje.
Daar krioelde 't al van jongens, groten en kleinen, die joelden en schreeuwden. Op
veilige afstand stonden de meisjes, bonte boezelaars voor en een kapertje op 't hoofd.
Ze keken alleen maar, giegelden een beetje en bewonderden de jongens. Even ging
't door Aai heen, dat Jannie Bremer nu net zo bij de fijne Meierblis zou staan en
lachen om de grappen van Jan Slik of een ander.
Maar hij vergat haar, nu het grote ogenblik naderde.
Jan de Reiziger nam de leiding. En niemand betwistte hem die. Op zijn bevel
maakten de jongens de hoop brandstof zo hoog mogelijk en als een kroon werd de
teerton van ‘Oppa Vonk’ er weer bovenop gezet. Toen namen Jan en Aai een lange
stok en porden daarmee dicht bij de grond een paar openingen in de stapel. Jan knielde
neer en op de luwste plek streek hij een lucifer af. Dadelijk vatte de takkenbos vlam
- het vuur baande zich knetterend een weg door de oude rommel en in een minimum
van tijd stond de Meierblis in lichter laaie. Er woei een zacht Westenwindje - iets
van voorjaar hing in de lucht.
‘Uut de luunt, uut de luunt,’ schreeuwde Jan.
Aan de Westkant schoven de kijkers opzij, de wind greep de vlam en in felle gloed
brandde het vuur, dat de winterse prullen verteerde en de komende zomer inluidde.
En nauwelijks stond de hoop in helle fonkeling, of van alle kanten
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dromden de jongens toe en smeten hun aardappels in het vuur. Aan het eind van hun
ijzerdraad hadden ze een touw gebonden, dat ver genoeg uit de vlammen bleef om
niet in brand te raken en daarna trokken ze de aardappels naar zich toe wanneer ze
wilden onderzoeken of ze gaar waren. Pikzwart waren ze aan de buitenkant, maar
wie ze doorbrak, ontdekte het kruimige, gouden hart, alleen geschonden door de
gang van de gloeiend geblakerde draad. Aai was een van de eersten, die constateerden
dat het maal voor consumptie geschikt was. Hij klom over de tuunwoal en zocht de
kolk, nog vol water, nu de koeien nog maar enkele weken buiten liepen. Op goed
geluk af smeet hij zijn gloeiende aardappels in de vijver, waarin ze sissend verdwenen.
Wel zaten ze onder het kroos toen hij ze terugtrok, maar daar bekommert een
Oosterender jongen zich niet om. Met de afgekoelde aardappels sprong hij terug naar
het licht en begon zijn maaltijd. Een aardappel, gebroken, de helft gedoopt in het
peperhuis met zout, 't ergste zwart er af gerist en klaar was het maal. Als moeder
hem gezien had, zou ze gezegd hebben: ‘Je eet, dat je skuumbekt’ of ‘Je eet as een
dicker.’ Maar moeder zat rustig thuis: de volwassenen bemoeiden zich niet met de
Meierblis.
Wel was er een ander, die naar hem keek met hongerige blik: Soutje Timmer, die
hem de aardigste jongen van de school vond en al maanden lang geprobeerd had zijn
aandacht te trekken. Zonder resultaat. Hij had altijd langs haar gekeken en niets
begrepen van haar diepste en vurigste wens. Er was maar één meisje van betekenis
aan Oosterend: Jannie Bremer, middelpunt van de wereld. Pas toen hij veertien of
vijftien aardappels naar binnen gewerkt had, ontdekte hij naast zich het hunkerende
kind. Met een breed gebaar, maar zonder een woord, brak hij enkele aardappels van
het snoer en reikte ze aan Soutje over.
‘Fijn,’ zei ze even later, toen ook zij ze in het zout had gedoopt: ‘Ze benne nag
veul lekkerder as ferlede jaar, zeker uut jullie eige tuun’.
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‘Ja,’ bromde Aai, ‘'t is goed soort, dat seit Vader teminste.’ En daarmee knapte de
conversatie af.
Overal waren de jongens nu aan het eten en goedgunstig gaven ze ‘de meikes’ wat
ze missen wilden. Maar Aai was opgesprongen, hij nam de lange stok en pookte in
de brandstapel; tot de top was nu het vuur genaderd en in een vonkenregen spatte de
teerton uit elkaar. De jongens werden er stil van; de vlammen loeiden, nu de wind
aanwakkerde.
Daarmee was het hoogtepunt bereikt. De stapel zakte in elkaar en de gloed nam
af.
Plotseling: een kreet van Jan de Reiziger. Hij slingerde zijn stok weg, nam een
lange aanloop en rende door de brandstapel been. Zijn trui vonkte, toen hij aan de
andere kant te voorschijn kwam. Maar hij sloeg de vonken uit en trapte met z'n
klompen de vlammen neer van de rommel, die hij in zijn vaart had meegesleept. Als
een koning keek hij neer op de meisjes, die hem met bewondering aanstaarden.
Aai kon dit niet over z'n kant laten gaan. Zonder aarzeling volgde hij het voorbeeld
van de aanvoerder. Tweemaal, driemaal rende hij been en weer - z'n linkerklomp
brandde toen hij te voorschijn kwam. En hij was zwart als een kachelsmid.
Nu werd het een dollemansdans. Van alle kanten stormden de jongen toe. En in
een minimum van tijd trapten ze de laatste vlammen uit. Toen togen ze in troepjes
naar huis. Maar Aai klom eerst nog op de tuunwoal en keek over het duistere land.
Bij de fijnen was de Meierblis al uit - 't was donker op 't oostereind van het dorp.
Maar ergens bij Spiekdorp zag hij nog de gloed van een vuur. En verder... in de buurt
van Oudeschild, bij Den Burg en De Waal...
Doodstil was het. Heel in de verte hoorde hij nog 't rumoer van de vertrekkende
jongens. Een paar schapen blaatten. Maar dieper was de stilte daarna.
Een gevoel van weemoed en eenzaamheid kwam over hem. De
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heerlijkheid van de Meierblis behoorde tot 't verleden. Kievitseieren mochten niet
meer worden gezocht en verkocht. Jaap en Jannie waren van hem vervreemd. Het
was niet gelukkig, alleen te zijn.
Hij gleed van de tuunwoal af. En traag ging hij in de richting van het dorp. Maar
na enkele stappen ontdekte hij de schim van iemand, die op hem wachtte.
Soutje...
‘Ben je d'r nag?’ zei hij nuchter, ‘weerom ben je niet na huus gaan?’
‘Och,’ zei 't meisje zacht, ‘ik wo op je wachte...’
Hij gaf geen antwoord. En ook zij sprak niet meer.
Bij de Roomse Kerk scheidden hun wegen.
‘Daag,’ zei 't stille stemmetje.
Aai's ‘bezjoer’ klonk stroef.
Met klepperende klompen rende hij naar huis.
‘Je stinkt een uur in de wiend,’ zei moeder, ‘trek al je rommel maar uut en gooi 't
in 't hoekie fan 't achterhuus. En was je goed skoon - je liekt wel een neger.’
In z'n hemd en z'n onderbroek stapte hij de kamer weer in. En op Moeders plaats
lei hij 't bollende ‘peperhusie’ neer: er zaten twee aardappels in, die in de Meierblis
waren gepoft. Dat hoorde zo: je mag je mem niet vergeten.
Moeder at ze met smaak. En ze vertelde vol vuur, hoe ze ze vroeger van vader had
gekregen: ze was toen elf geweest en vader was twaalf. Bij 't schijnsel van de
Meierblis hadden ze samen gegeten. ‘Mit wie hei jee deeld?’ vroeg ze met een paar
guitige ogen.
‘Mit Soutje Timmer,’ zei hij stug.
En moeder weer: ‘Is dat je meid teugewoordig?’
‘So ze wel wille,’ flapte hij er uit.
‘Ken je Jannie Bremer niet fergete?’ vroeg moeder.
Hij zweeg.
En zij vervolgde: ‘Ik so Soutje maar neme... Zo'n fijn meike, deer hei je maar last
fan in je leve. Nou gaat 't nag, maar as jullie ouwer
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benne, wordt 't hoe langer hoe moeilijker. En de Bremers benne lastig.’
Aais gezicht betrok. Was dat nou een onderwerp om er over te praten?
‘Ik wo, dat 't maar weer goed was mit jaap.’ zei hij toen.
‘Dat komt vanzelf wel weer terecht... De Meierblisse benne verbrand... En deermee
ook de vijandschap... Gaan nou maar na je bed... 't is al half elf.’
Aai klauterde de bedstee in. 't Was niet ongezellig, zo slapen in de kamer. De
gordijntjes van de bedstee op een kier, het witte valletje bovenaan, de deurtjes
halfdicht en moeder achter de tafel: soms hoorde je haar een schaar neerleggen of
ze zette een klosje neer.
Hij sliep in. Nog even flitsten de beelden van deze avond voorbij... Jan de
Reiziger... de teerton... de aardappels... Soutje... Jannie... toen begon de grote stilte.
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Sijp overwint zichzelf.
En plotseling was 't zover... terwijl niemand het verwachtte. Enkele weken na de
Meierblis - Aai en Jaap en Jannie waren al lang weer goeie vrienden - 't was op een
Zaterdag en 't avondeten was net achter de rug, stapten Lee en Annie bij Visman
binnen.
Dat was niets bijzonders. Ze zochten wel meer hun toevlucht in 't huis van Aai,
nu ze bij Sijp Keizer niet welkom waren. Bij ‘Oppa Vonk’ waren ze gewoonlijk
gauw uitgepraat: de man werd zwijgzaam op z'n ouwe dag en grootje was 't altijd
geweest. Ze konden met z'n beiden uren lang tegenover elkaar aan tafel zitten zonder
een woord: grootje stopte kousen en grootvader spelde de krant. Als je zo oud bent
en zoveel gemeenschappelijke ervaringen hebt begrijp je elkaar ook zònder woorden...
Maar voor levenslustige jonge mensen als Annie en Lee was zo'n atmosfeer zonder
beweging te zwaar. Liever zaten ze bij Visman. Moeders mond stond nooit stil - ‘hee
gaat as een lazerusklep’ zei vader altijd - en vader had altijd wat nieuws te vertellen:
over z'n jeugd, over de oude gebruiken, die bezig waren uit te sterven, tot vaders
grote spijt, over zijn laatste; tochten naar de Noordzee en de vreeselijke stormen, die
hij had beleefd... en hij kon daarover praten met een vuur, dat je zelf van de partij
leek te wezen.
En zo waren Annie en Lee bekende en welkome gasten.
Maar deze keer brachten ze een sfeer van vrolijkheid mee, die toch wel heel
ongewoon leek. Meestal waren ze wat gedrukt door de tegenwerking van de ouwelui.
Moeder had het onmiddellijk in de gaten.
‘Wat hewwe jullie?’ vroeg ze na de snelle blik, die gewoon was
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alles op te nemen. ‘Jullie sien d'r uut of je in de bruudsdage benne.’ ‘Dat benne we
ok,’ zei Lee. ‘Tenminste, dat skeelt niet veul.’
‘Nou, nou,’ bromde Visman genoeglijk, ‘nag temet een jaar en dan moet je nag
maar ofkieke, of de kantonrechter jullie je zin geven wil.’
‘We hewwe de kantonrechter niet meer noodig,’ jubelde Annie. ‘De zaak is foor
mekaar.’
‘Wat foor mekaar?’ vroeg vader.
‘We kenne antekene en trouwe,’ zei Lee. ‘De ouwe baas geeft toe.’
Verrassing op alle gezichten.
‘Hoe komt dat zoo iniens?’ vroeg moeder.
‘Ja,’ zee Lee, ‘dat begriep ik net zoomin as jullie. Maar nog gien half uur lede, we
satte net an 't koppiestik, seit de ouwe metien: 't geduvel moet nou maar uut weze...
ik hew me bedocht... jullie kenne trouwe... En moeder knikte, dat ze 't ermee eens
was. Ik seg: hoe komme jullie zoo feranderd? Maar moeder seit: deer hei je niks mee
te make en we prate d'r ok niet meer over; ik wil die lillike gezichte teuge mekaar
niet meer sien hier in huus; je krigt je zin, je brengt dat meike maar r's hier en dan
zelle we wel sien, wat we an 'r hebbe... Zòò ken 't toch niet langer deurgaan... Nou,
je begriept, ik na Annie en mit mekaar hier na toe... En nou moete we maar es
afspreke, wanneer we de brulloft hewwe moete en wat we d'r allegaar foor doen
kenne... Jullie hewwe 't al meer bee de hand had en wee hewwe d'r gien ervaring
fan.’
Vader moest eens even ‘skrep sitte’: hij kon die plotselinge verandering ineens
niet verwerken.
En moeder was niet in staat, dadelijk aan de toekomst te denken. Op 't moment
interesseerde het haar meer, hoe de ouwe boer en z'n bevende vrouw plotseling tot
andere gedachten waren gekomen. Daar moest wat achter zitten, dat ze niet kende
en per se wilde kennen. Hadden er invloeden van buiten af op Sijp en z'n eega
gewerkt? Dat konden er maar twee zijn: dominee Kuperus of mees-
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ter

Daalder. Of was 't de oude mensen op den duur te machtig geworden, de vervreemding
om niet te zeggen de vijandschap van de enige zoon, die ze bezaten? Zagen ze er
tegen op, de boerderij later aan vreemden over te dragen en had voor hen het leven
z'n zin verloren, wanneer het familiebezit verloren ging?
Moeder kon niet aan de weet komen, wat de eigenlijke oorzaak van de verandering
was. En 't duurde jaren, vóór ze het precies begreep en 't naadje van de kous kende.
De eerste de beste keer dat ze meester Daalder ontmoette, had ze er op de man af
naar gevraagd.
‘Meester, fertel me nou eres, weet Uwe ook, hoe Sijp en Jantje mitien zoo feranderd
benne?’
Meester had geglimlacht.
‘Deer moet je je maar niet in ferdiepe,’ had hij op z'n Texels
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gezegd. ‘Wees maar blied, dat nou alles in orde komme is. 't Was zóó gien harde.’
Dat was een ontwijkend antwoord. Blijkbaar wist meester er meer van, maar hij
wilde 't niet vertellen. En dan gaf 't ook niets om hem er naar te vragen: hij kende de
geheimen van 't hele dorp maar liet niets los. En om dat ieder dat wist, blééf hij de
man, die men raadpleegde en die raad gaf in alle duistere zaken.
Inderdaad - hij wist, wat er geschied was. En hij had niet geaarzeld, zijn mening
te zeggen en de oude boer te beïnvloeden.
De zaak zat zo.
Sijp was een kerks man. Geen Zondag ging voorbij of hij en Jantje zaten vooraan
in de Vermaning. Ze hadden de beste plaatsen gehuurd en betaalden royaal. Als de
diaken rondging met 't zwarte kerkezakje aan de lange steel om de gaven van de
gelovigen bij elkaar te hengelen, hoorde hij èn bij Sijp èn bij Jantje de harde tik van
een groot muntstuk: een gulden en soms een rijksdaalder. Ieder wist dat en ieder
verwonderde er zich over. In 't gewone leven was Sijp wat ze op Texel een ‘kneert’
en elders een zuinig man noemen. Hij pingelde bij alle uitgaven, verkocht z'n
‘skeepebutter’ en z'n ‘kees’ zo duur mogelijk en betaalde z'n arbeiders slecht. En
Jantje was even zuinig als hij. Aan Oosterend deed men 't volgende verhaal. Sime
Dicker was al jarenlang knecht bij Sijp Keizer. Hij verdiende niet veel, maar werkte
niet al te hard en daardoor bleef alles in evenwicht. Sijp wist wel, dat Sime een
lijntrekker was, maar hij zei er niets van, omdat niemand Sime zou kunnen vervangen.
Welnu, Sime was in de halve kost. 's Morgens kreeg hij een kop thee en een paar
boterhammen en 's middags zat hij aan bij het karige middagmaal. Jantje sneed die
‘morgestikke’ klaar: een schraapje boter en soms een dun stukje kaas. En daar bleef
het bij. Het eerste kopje thee met suiker en het tweede zonder. Sime was dat zo
gewend en hij protesteerde maar zelden. Tot op een morgen de laag boter op z'n
‘belegen’ boterhammen - ze waren van eergisteren - zo dun was, dat hij de opmerking
maakte: ‘Jonge,
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jonge, wat worre mien ooge slecht: ik ken de butter op mien brood temet niet meer
sien.’
Jantje had hem argwanend aangekeken. Maar z'n verfrommelde snoet toonde niets
bijzonders. En daarom zei ze:
‘Ja, dat gaat zoo as je ouwer wordt. Je moet maar ers na de oogedokter.’
‘Goed,’ zei Sime, ‘zoodra ik opslag krig - aars ken ik sien rekening niet betale.’
Sijp gromde - Jantje zei niets.
Een paar weken later zat Sime weer met vreemde blik naar z'n boterhammen te
turen.
‘Wat kiek jee raar?’ bibberde Jantje. ‘Mankeert er wat an je brood?’ ‘Nee,’ zei
Sime, ‘maar 't is eigelijk een wonder. Mien ooge benne veul beter as lest. Ik ken non
de butter al deur de kees heen sien...’
En hij voegde er goedmoedig aan toe: ‘Ik hew nag gien opslag noodig, Sijp. Ik
ken 't nag wel sonder de oogedokter redde voorloopig.’
‘Jee most je waffel maar 's houwe,’ had Sijp gesnauwd.
Maar heel Oosterend had gegrinnikt om ‘die goeie mop van Sime Dieker.’
En omdat ze nu eens voor al wisten, hoe gierig de Keizers waren, verwonderden
ze zich des te meer over de vrijgevigheid op Zondagochtend.
Er was nog meer dan dat. Dominee Kuperus was gewoon op de dag, waarop hij
catechisatie gaf aan de Doopsgezinde jongens van Oosterend, om twaalf uur z'n
boterham op te eten bij Oppa Vonk. Grootje sloofde zich uit om hem te bedienen.
Ze gaf hem verse kadetjes, ‘eige butter’ en zoetemelkse kaas en ze kookte iedere
week twee eieren voor de dominee. Vader Visman vond, dat ze ‘die hemeldragonder’
schandelijk verwende. Hij luisterde graag naar de preken van dominee Kuperus,
maar hij zag geen enkele reden om hem extra heerlijkheden toe te stoppen: een
dominee
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moet soberder leven dan de armste van z'n gemeenteleden - dàt was het ware
christendom, zei Visman. Maar 't ouwe mens stelde er een eer in, 't dominee zo
plezierig mogelijk te maken en kocht van haar schrale inkomen alles wat dominee
bliefde. Tot dominee op een goede dag zei: ‘Hoor eens, vrouw Vonk, dit is de laatste
keer, dat ik bij U eet. Niet, omdat ik 't niet goed vind hier, maar Sijp Keizer en z'n
vrouw dringen er bij mij op aan, dat ik bij hen zal lunchen. Ik blijf U dankbaar en
zal dus aanstaande Maandag naar Keizer gaan.’
Grootje had dat nooit vergeven, noch aan de trouweloze dominee noch aan Sijp.
En 't dorp gewaagde opnieuw van dit feit, toen Sime lange verhalen ophing van de
tractatie, die iedere morgen werd aangericht als dominee op visite kwam: koffie met
eigengebakken cake en met slagroom, rozijnenbrood en een vanillepudding tot slot.
Ieder begreep het: ‘deer kon omoe Vonk niet teugen op. Maar weerom ware Sijp en
Jantje zoo royaal, as 't de kerk en de dominee betrof? Wo Sijp misskien diake worre?
Deer had ie toch gien kans toe, want de Menniste koze zelf de diakes en op Sijp
stemde toch gien mens.’ De zaak bleef raadselachtig voor ieder behalve voor Sijp
zelf, die er met geen mens over sprak. Sijp was bàng. Bang voor de eeuwigheid,
bang, dat bij eeuwig zou branden in de hel. Hij was z'n hele leven lang een eenzelvig
man geweest, nors tegen iedereen, een tiran voor z'n vrouw, een hardvochtig vader
voor Lee en de kleine Pietje, die vroeg gestorven was. Hij had hard gewerkt, z'n bezit
uitgebreid, niemand ontzien en niemand geholpen of gediend. Op de Boerenleenbank
stond z'n kapitaal en alleen de directeur, ambtshalve gesloten als een pot, wist hoe
groot dat was. Maar tevreden was Sijp niet. Er was iets in hem, waar hij geen raad
mee wist, een innerlijke onvrede, die hem benauwde en die hem knorriger maakte
dan ooit. Hij ging naar de kerk, omdat dat zo hóórde. Z'n vader en moeder hadden
dat zo gedaan, dus deed hij 't ook. En Jantje volgde als een bootje zonder roer achter
't zeilende schip. Jarenlang had hij de preek over zich
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heen laten gaan zonder er ook maar iets bij te denken. En hij had de psalmen en de
liederen met z'n beknepen mannestemmetje meegegalmd, zonder ooit een rilling van
emotie over z'n kromgewerkte rug te voelen. Maar de laatste jaren was dat anders.
En die verandering was begonnen, toen Sime hem op een vroege morgen bewusteloos
naast het varkenshok gevonden had.
‘Ik weet niet, hoe 't kwam,’ had Sijp tegen Jantje gezegd; ‘ik wo net de farkes
foere en doe wier alles swart foor mien ooge en voarder weet ik allien, dat Sime naast
me stond.’
Dokter Stam was geroepen. Die had Sijp onderzocht en gezegd: ‘Je wordt oud,
Keizer... komt meer voor... je werkt te hard... moet maar gauw gaan rentenieren...
anders versleten voor je tijd.’ Sijp had 't niet kunnen geloven. Hij was van een krachtig
geslacht: z'n vader was vier en negentig geworden en z'n moeder zeven en tachtig.
Ziek was hij nooit geweest en aan de dood had hij nooit gedacht. Maar nu, gewoon
alles in z'n eentje te verwerken en met zichzelf en z'n eigen zaken bezig te zijn, was
hij aan 't piekeren geslagen.
De dood was een raar geval. Je wist toch maar niet, wat er gebeurde daarna. Er
waren mensen, die beweerden, dat er niks meer kwam. Sijp kon dat niet geloven: z'n
ouders hadden 't hem anders geleerd en dominee preekte ook over 't hiernamaals.
Erg plezierig zag 't er daar niet uit. Kwam je in de hel, dan zat je, zoals dominee 't
uitdrukte ‘in de oorden der pijniging’. En kwam je in de hemel, dan zou er wel
ongenadig met je worden afgerekend. Alleen de mensen, die hun hele leven voor
anderen hadden gezwoegd en gewerkt, stonden bij Onze Lieve Heer in een goed
blaadje - de rest moest boeten: je kreeg loon naar werken.
Dagen lang peinsde Sijp over het vraagstuk door. Hij deed, wat hij nooit gedaan
had: hij stelde zich de vraag: ‘Heb je van je leven gemaakt, wat er van te maken was.’
En dat geheimzinnige iets in hem zei: ‘Nee! Je hebt gesloofd als een ezel, maar je
hebt niemand gelukkig gemaakt. Ook voor jou zal het zijn ‘loon naar werken’.
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En plotseling was er een angst in hem opgestaan, die hij nimmer gekend had. Angst
voor de dood, angst om afscheid te nemen van alles wat hij bijelkaar had gesleept,
angst voor de verschrikkingen, die hem zouden wachten. Hij kon er niet meer van
slapen, hij liep met starende ogen over zijn land en zag de dingen niet, die hij zien
moest, tot grote vreugde van Sime Dieker, die nog minder uitvoerde dan vroeger,
tot verdriet van Jantje en Lee, die niet begrepen, wat ze aan de ouwe man hadden.
Vroeger zei hij niet veel, nu hoorden ze geen woord meer van hem. Hij zat, staarde
en peinsde. Maar in de kerk was hij wakkerder dan ooit. Hij dronk de woorden van
dominee Kuperus in als een woestijnreiziger het water uit de bron in een oase en hij
snakte naar troost. Maar dominee preekte over de liefde, die het hoogste was en Sijp
wist, eens en voor al, dat hij van niemand had gehouden in zijn leven. En hij voelde
zijn benen trillen, wanneer het ging over de vergelding, hier op aarde en in het
hiernamaals.
Zijn offer in het collectezakje werd groter naarmate zijn vrees groeide. Hij was,
jong nog, begonnen met centen, hij eindigde met blinkende rijksdaalders. Jantje
bezwoer hij, te doen als hij. Ze keek hem bevreemd aan, maar ze durfde niet weigeren.
En weer gaf ze toe, toen hij haar met z'n gewone snauwende stem beval, voortaan
op de dag van de catechisatie de dominee te ontvangen en rijkelijk te onthalen.
Wat bewoog hem daartoe? Leefde in z'n harde boerenkop de hoop, dat hij God
kon omkopen door de kerk en de dominee te steunen en te vleien? Hij was zó gewoon,
alles met geld te bereiken en alle dingen in prijzen te berekenen, dat het niet te
verwonderen zou zijn, als hij ook van de godsdienst een handelszaak maakte.
Maar het hielp hem niet: zijn onrust werd sterker, zijn vrees niet minder. En die
werd tot een vreselijke bedreiging, toen hij voor de tweede keer zijn bewustzijn
verloor. Zo maar, midden in de kamer, vlak nadat hij was opgestaan.
Weer was de dokter gekomen. En die had gezegd: ‘Net als de
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vorige keer... minder werken... niet zo piekeren... wat luchtiger leven...’ Jawel, leef
maar luchtig, als de dood je op de hielen zit. Als je bij God een enorme rekening
hebt te vereffenen en niet weet, hoe je die nog vóór je laatste snik afbetalen zult...
Jantje had hem nagelopen met allerlei liflafjes, die hij pertinent afwees. Hij lag
maar te staren in de bedstee, zijn ogen onafgebroken op de zolder gericht.
Tot hij plotseling om de Bijbel had gevraagd en om zijn bril. En dagen lang had
hij gelezen. Overal waar gesproken werd over duivel en dood had hij met ingehouden
adem om troost en hulp gezocht. Het mocht niet baten. Alleen wanneer je jezelf
verloochende en leefde voor anderen, was er uitkomst, hier en na je dood. Dat was
de enige les uit alle evangeliën.
Niets had hij tegen Jantje gezegd over wat er in hem omging.
Maar de eerste de beste dag dat hij de straat op kon, zette hij z'n Zondagse zijen
petje op, liep de Peperstraat door, langs de kerk, door 't Skoolstegie en zo naar de
Kneppelbuurt.
‘Is meester thuus?’ had hij aan de vrouw van meester Daalder gevraagd.
Meester wàs thuus. En dùs had hij ook tijd voor een ander. ‘Ik wo him effe wat
frage,’ zei hij.
‘Kom er in, Keizer.’
En in 't kleine achterkamertje, waar meester gewoon was te werken, hadden ze
lang gepraat met z'n beiden.
Meester kende z'n pappenheimers. Hij begreep uit enkele woorden en aanduidingen
wat er in 't beknepen mannetje vóór hem omging, en wat hem niet gezegd werd,
raadde hij uit de feiten. En in z'n trouwhartig dialect, dat hij mèt de mensen van het
dorp sprak, had hij gezegd:
‘Kiek eris, Sijp, je foelt je teugewoordig niet al te best. Dat benne de jare, man.
Je het hard werkt in je leve en dan sliet je gauwer dan de luilakke. Maar nou is de
tied ok foor je komme om minder te doen, minder foor jezelf te zorge en wat meer
om are mense te
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denke. Deer komme we meestal niet an toe, as we mit onze eige bedoening bezig
benne. Dat is ok niet erg, want je hoeft van je naaste niet meer te houe as van jezelf.
Maar van die toch ok een beetje. En die tied begint nou bee jo. We kenne je best
gebruke bee allerlei dinge hier op 't dorp. En 't is mooi, dat we op je rekene kenne.’
Sijp knikte. Deze redenering kon hij volgen. 't Scheen niet erg te zijn, dat hij tot
nu toe alleen aan z'n eigen belang had geducht. 't Was goed, nou wat minder te
werken. En alles kon in orde komen, ids hij nù begon in zijn vrije tijd wat voor het
algemeen belang te doen. In verenigingen en zo... Daar kon meester hem wel bij
helpen.
Weer knikte hij. De toekomst leek minder somber. 't Verleden minder
afkeurenswaard.
Meester had hem de tijd gegeven om dit te verwerken. En pas toen hij begreep,
dat alles tot Sijp was doorgedrongen, zei hij langzaam en rustig:
‘D'r is maar ien weg foor je, Sijp. Je moet Lee trouwe late en him je boerderee
geve. Dan komt alles foor mekaar.’
Even stak de oude trots de horens op; Sijp schudde z'n hoofd en zei:
‘De boerderee... goed... Maar dat meike wil ik niet in m'n huus hewwe...
‘Moet ok niet,’ zei meester lakoniek. ‘Je moet er zelf heelemaal uut. Verhuze...
d'r is een mooi husie foor jullie Achtertune; Jawek Roeper gaat an de Burg weune...
Ouwe mense en jonge mense, dat past niet bee mekaar. Lee in jo huus en jee er uut...
En dan moet je dat meike maar op de koop toeneme... Ze is arm, maar ze komt uut
een goed nest... En je zel eres sien, wat een goeie boerin er uut 'r groeit... Ik ken 'r
fan skool: een best meike mit een goed verstand en een paar hande, die wete wat
werke is...’ En gemoedelijk voegde hij er aan toe:
‘Heus, Sijp, je mag in je hande klappe, dat je zoo'n skoondochter
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krigt... Je zeun wil 'r hewwe en die geeft toch gien kamp... Gliek het ie... jee so 't ok
niet doen... jullie benne manne fan karakter... Maar hier ken je nou beginne mit wat
foor een aar te doen... Je zelt er gien spiet fan hewwe.’
Sijp zei niets. Hij trok hevig aan zijn pijp en staarde...
Toen plantte hij z'n petje weer op z'n dunne haren, hij gaf meester de hand en zei:
‘Nou meester, bedankt foor je goeie raad...’
En zonder enige toezegging ging hij de kamer uit.
Meester Daalder had niet anders verwacht: zaad moet tijd hebben om te groeien.
Elf dagen worstelde Sijp met zichzelf. Hij wist, dat meester gelijk had. Hij begreep,
dat er geen rust voor hem zou komen en geen vrede, voor hij had toegegeven. Maar
hij had nooit geleerd, zich naar anderen te schikken. En hij kon 't niet verkroppen,
dat z'n enige zoon, z'n troonopvolger, met een arm vissersmeisje zou trouwen in
plaats van met een blozende boerendochter, die zwom in het geld. Hij was een
onmogelijke man in die dagen van strijd. Jantje had geen leven, Lee snauwde hij af,
Sime Dieker had al z'n ironie nodig om te volharden in z'n lijntrekkerswerk. En
niemand wist, wat er in de oude boer omging.
Toen kwam, als gevolg van de enorme spanningen in hem, de derde waarschuwing.
Terwijl hij Jantje uitkafferde over een kleinigheid, voelde hij plotseling weer de
lichtheid in het hoofd, die hem de vorige keren had doen bezwijmen. Hij stokte,
midden in een zin, wist z'n stoel te grijpen en tuimelde op de zitting neer. Daar zat
hij, uren lang. Jantje had hij de deur gewezen en traag gingen de gedachten door zijn
hersenen. Maar één ding stond vast: zó kon het niet langer. Er was maar één uitweg
en die had meester Daalder hem gewezen. Hij wist, dat die weg goed was.
Nog zei hij niets tegen Jantje en Lee, ook niet, nu hij tot een vast besluit was
gekomen.
Twee dagen gingen voorbij.
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Toen, 's avonds in de bedstee, deelde hij, droog en zakelijk als altijd en zonder
tegenspraak te dulden, aan Jantje z'n beschikkingen mee: ‘'k Hew genog fan de boel...
we verhuze na Achtertuine na 't huus fan Jawek Roeper... Lee krigt de boerderee...
En dan moet ie maar trouwe mit dat meike... Wel-te-ruste...’
Hij draaide zich om en sliep binnen een minuut; de spanning was gebroken, niets
kon nu meer het besluit veranderen
Maar Jantje lag uren lang wakker; nog verzette haar zielige trots zich. Toch: ze
wist - het zou gebeuren zoals Sijp wilde.
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13
Te bruiloft.
Een maand later trouwden Annie en Lee.
En nu Sijp eenmaal a gezegd had, zei hij ook b. Niet alleen verhuisde hij met Jantje
en Jaantje en een klein deel van zijn meubilair naar 't huis van Jawek Roeper, maar
hij knoopte de koorden van zijn beurs los en stortte de rijksdaalders en de gouden
tientjes op de tafel, alsof hij over millioenen beschikte: het huis moest nieuw worden
geschilderd en behangen om het bruidspaar vorstelijk te kunnen herbergen, er werden
andere meubels, gordijnen, matten en tapijten gekocht en... de bruiloft moest klinken
als een klok.
De spanning scheen verdwenen. Eén moment was 't nog pijnlijk geweest: de eerste
visite van Annie en Lee in 't huis van de Keizers. Dat ging zo maar niet vanzelf - 't
moest een ietwat plechtige ontvangst worden.
‘Fraag an Annie Vonk, of se morge om een theetje komt,’ had Jantje tegen Lee
gezegd.
Ze kwam om een theetje. Lee luid haar afgehaald en ze leek een stralende lentedag,
nu ze voor 't eerst gearmd met haar jongen door Oosterend liep. Het hele dorp leefde
mee met 't geval. Wel verdiepte ieder zich net als moeder Visman in de vraag, hoe
Sijp zo veranderd was, maar ze gunden hem z'n nederlaag van harte en ieder knikte
Annie vriendelijk goeiendag, nu ze daar als een scheepje onder z'n beste tuig door
de Peperstraat ging: de bloedkoralen ketting met 't gouden slot om de hals, die niet
van buigen wist.
Toen ze de lange gang doorliep naar de achterkamer, onderging ze toch wel even
de beklemming van 't sombere, statige huis. Maar ze
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was te gezond en te fleurig om er zich niet onmiddellijk tegen te verzetten. Kordaat
stapte ze de kamer binnen, waar de twee oudjes, recht en stram in de ongemakkelijke
stoelen op haar zaten te wachten. Zonder aarzelen liep ze op Jantje toe, sloeg de
armen om haar hals en kuste haar op de gerimpelde wangetjes. ‘Dag moeder,’ zei
ze, alsof het de dagelijkse gewoonte was.
Toen kreeg ook Sijp z'n beurt. Eerst leek 't, of hij z'n stoel achteruitschuiven en
vluchten wou. Maar hij had geen kans. Ook hij werd omstrengeld door de armen van
het jonge meisje en ook op zijn tanige wangen drukte ze haar lippen. En haar ‘dag
vader’ klonk niet minder vrolijk dan het ‘dag moeder’ bij Jantje. De oude boer schrok
duidelijk. Dit had hij allerminst verwacht. Hij had gerekend op een bedeesd
bedremmeld kind, dat door zijn rijkdom en zijn leeftijd geïmponeerd worden zou.
Hij was van plan geweest, haar wat uit de hoogte en koeltjes te behandelen en haar
duidelijk te laten voelen, dat ze verre de mindere was en zich gelukkig mocht prijzen
in een zo voorname boerenfamilie in te trouwen. En nu was met één slag z'n hele
plan in duigen gevallen. 't Leven was de laatste tijd wèl anders dan hij 't had willen
maken. Want dit wicht bekommerde zich helemaal niet om z'n patriarchale gevoelens;
ze had een stoel bij de tafel geschoven en begon onmiddellijk een geanimeerd gesprek
over het haakwerk, waarmee moeder Jantje bezig was. Ze bleek verstand te hebben
van alle zaken, die 't schoonmoedertje interesseerden - Jantje ging grif op al haar
opmerkingen in en in een minimum van tijd scheen 't tussen die twee alles koek en
ei. Lee zat er genoeglijk bij te grinniken. Hij had verstomd gestaan over de
doortastendheid van z'n toekomstige vrouw, had als een berg opgezien tegen dit
eerste bezoek en voelde zich de koning te rijk, nu alles zo vlot verliep. Sijp zat nog
altijd perplex. Na de onverwachte kussen had hij de neiging om z'n zakdoek te grijpen
en z'n wangen schoon te boenen. Vaag herinnerde hij zich, dat jaren geleden Jantjes
lippen daar wel eens hadden gerust... Maar zijn hand bleef halverwege steken - hij
kòn niet
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doen, wat hij toch eigenlijk wel wòu doen. En nu zat hij met gefronst voorhoofd te
luisteren naar 't gesprek van de vrouwen en ergerde zich over de gemeenzaamheid
van Jantje met ‘'t meike’, dat hun toch maar hun zoon had afgenomen en de plaats
kreeg, die hij aan een boerendeern met centen had toegedacht. Lee begreep, wat er
in hem omging en om z'n gedachten een andere wending te geven begon hij te praten
over de verhuizing en de boerderij. En langzaam ontdooide Sijp. Dit waren zaken,
waar hij verstand van had - vrouwen bleven onbegrijpelijke wezens. Daar zaten ze
nu te praten met elkaar, alsof ze al jaren goeie vriendinnen waren. En dat, terwijl
Jantje hem nog vanmorgen verzekerd had, dat 't nu wel mòest, maar toch wel altijd
een stijve verhouding blijven zou. Hij wendde zich nu maar tot Lee en ging in op
het gesprek, dat hem interesseerde. Maar nauwelijks kwam de verhuizing ter sprake,
of Annie die alles scheen te horen, viel in:
‘Overmorge al, da's gouw. Maar ik zei 't teuge vader sège; die ken mooi helpe mit
sien handkoar en dan zelle we dat mit sien alle wel in een futje foor mekaar brenge.’
Ze leek het vanzelfsprekend te vinden, dat ze er bij zou zijn. En Sijp had niet de
moed, er zich tegen te verzetten; Jantje ging er grif op in: ze had als een berg tegen
de verhuizing opgezien en 't leven leek meteen veel lichter, nu een paar sterke armen
bij 't lastige werk werden ingeschakeld.
Ze dronken thee, door Annie ingeschonken; ze knabbelden op een ‘saletje’, door
Annie gepresenteerd. In een paar uur was ze het middelpunt van de kring geworden.
En toen ze om half vijf naar huis ging, natuurlijk weggebracht door Lee, zei Jantje
uit de grond van haar hart: ‘'t Is een aardig meike... Lee krigt er een goeie vrouw an.’
Sijp zei niets. Maar hij spitste z'n mond en... hij knikte! Inderdaad hij knikte... En
die knik was meer waard dan alle woorden die Jantje spreken kon. Annie was als
schoondochter aanvaard, ook door Sijp.
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Op de morgen van de bruiloft vlagde het hele dorp. Met welbehagen hadden de
Oosterenders, voor zover ze tot de groven behoorden, deze feestelijke groet gebracht
- zelfs de fijnen hadden hier en daar het oranje-blanje-bleu uitgestoken. Gedeeltelijk
was het bedoeld als een demonstratie tegen Sijp Keizer, die geen vrienden had onder
de mensen, zelfs niet onder de boeren. Maar meer toch was dit vlagvertoon een uiting
van sympathie met Annie Vonk, die véél vrienden bezat en aan wie iedereen dit
huwelijk na zoveel tegenkanting van harte gunde.
Aai was al vroeg opgestaan. In z'n beste pak liep hij door het dorp en telde de
vlaggen. Met leedvermaak keek hij naar de jongens, die op klompen en in hun gewone
daagse plunje naar school gingen. Hij had vrij, mocht mee naar Den Burg en zou de
hele dag van de partij zijn. Vader was al twee dagen te vroeg uit zee teruggekeerd:
ook op z'n blazer in de haven wapperde de driekleur. En moeder was gisteren en
vanmorgen al heel in de vroegte naar 't huis van Sijp gegaan om er te kokkerellen.
Sijp en Jantje woonden al Achtertunen, 't oude huis was ingericht voor Annie en Lee
en dáár, waar de ruimte was, zou de bruiloft worden gevierd.
Om negen uur kwamen de gasten aan. Boerenkennissen en verre familie van Jantje
en Sijp uit de richting van Den Burg, uit Eijerland en Het Noorden. Ze kwamen met
tilbury's en tentwagens, 't paard met z'n mooiste tuig versierd en een bloem aan 't
hoofdstel. Brede, lawaaiige kerels met roodverweerde koppen en harde stemmen.
Hun vrouwen op haar Paasbest, sommigen nog met de Texelse kap op en een paar
oude wijfjes met 't witte kiephoedje en een bonte doek, die om de schouders
gedrapeerd was. Een geur van eau-de-cologne hing om hen heen. De boeren zoenden
Annie op de beide wangen dat het klapte en ze drukten Sijp en Jantje zó stevig de
hand, dat de oude mensen er de tranen van in de ogen kregen. En ze zeiden tegen
Lee, dat hij goed uit z'n doppen had gekeken: sakkerju, wat een knap meike!
Rustiger en statiger waren de vissers. Ze voelden zich wat onwennig
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tussen al dat boerengedoe. Maar wie storm en golven trotseert, laat zich door een
boer niet overbluffen. In hun zwartlakense pakken, sommigen met gouden ringetjes
in hun oren en 't witte schippersbaardje als een eerwaardige versiering, leken ze
aristocraten naast de goedlachse en joviale boerenkliek.
Ze schoven de kamers in - de twee grote, verenigd, nu de suitedeuren open bleven.
't Bruidspaar troonde aan 't hoofdeind van de lange tafel; naast Annie zat Sijp, naast
Lee 't mummelend grootje Vonk. Er werd koffie gepresenteerd - de koekschaal ging
rond. Rumoer van luide stemmen vulde de kamer.
't Was tien uur voor men 't wist: er was zoveel te vertellen, nu men elkaar weer
eens zag. Maar de dikke toren van Oosterend gaf 't sein en 't bruidspaar stond op.
In een lange rij van karretjes en jachtwagens reed men naar Den
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Burg. Dáár was het gemeentehuis, dáár moest de bruiloft worden voltrokken. Aai
genoot van de feestelijke stemming, in de wagen en daarbuiten. Een stralende Meidag,
geen school en de heerlijkheid van de bruiloft in het zicht. Het leven was goed op
Oosterend. Tussen de tuinwalletjes door reden ze naar De Waal. En òp die walletjes
stonden hier en daar lammetjes naar de stoet te kijken - bang voor de drukte van
zóveel wagens sprongen ze naar de ooien, die moederlijk wachtten. Liggende op hun
knieën zochten ze de volle uiers en ze dronken met wilde bewegingen - blijkbaar
spoot de melk met groter geweld naar buiten, als ze met hun kleine koppen tegen de
uiers stieten. Geduldig lieten de moederschapen al die heftigheid toe: ze blèrden van
pure vreugde en herkauwden 't sappige gras tot een groene brij. En overal zaten de
vogels: scholeksters, neergedoken tussen de schapen, tureluurs, die op de koppen
van de prikkeldraadpaaltjes op schildwacht stonden en zonderlinge hikbewegingen
maakten, een schuwe kemphaan, zonder geluid voortjachtend naar z'n broedterrein
en als donkere sterren in het hemelblauw de tierelierende leeuweriken. Visdiefjes en
kokmeeuwen trokken in paren en in vluchten over - in de ongerepte weiden blonk
een weelde van gouden boterbloemen en roodbruine zuring: een reusachtige
bruidshouquet, dat God in opperste wellust had geschapen. Aai werd er stil van, toen
hij al die schoonheid en vreugde aanschouwde.
De boeren in de volgrijtuigen schenen minder ontroerd. Ze zochten ander plezier
dan Aai en zijn kornuiten. Telkens als de voorste wagen, waarin het bruidspaar zat,
een zwart schaap passeerde, stopte de jolige boer, die het vurige paard mende. En
als alle rijtuigen zijn voorbeeld hadden gevolgd, kwam het glaasje zonder voet te
voorschijn. Het werd volgeschept met boerenjongens: rozijnen op brandewijn, en
deed de ronde. Er schenen nogal wat zwarte schapen te zijn dit jaar: telkens weer
stond de stoet stil. En vooral in de wagens met 't jonge volk gaf deze pauze telkens
weer

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel

143
hilariteit. Al was 't een gewoonte van Terschelling en niet van Texel, de jongens
namen de vrijheid, hun meisje te kussen, zodra de zwarte schapen verschenen. En
al protesteerden de meisjes, luidkeels bewerende, dat de vorige avond alle zwarte
schapen van 't eiland op een rij langs de weg waren gezet en er geen reden bestond,
de zotheden van Skilge ook hier in te voeren, 't mocht hun niet baten: onder gelach
en gegil moest de tol tòch worden betaald.
Toen de rij door De Waal reed, werden het ‘singende wagens’. De mensen liepen
uit en juichten 't bruidspaar toe. Ze wisten ook hier al, wie er trouwde vandaag en ze
neurieden het oude lied mee:
Doe ik op Neerlands berge stond
Doe keek ik 't zeegat in,
Deer sag ik een skepie drieve
Deer satte drie ruitertjes in,
Ien van de drie was na mien zin
Ien van de drie was na mien zin.
En 't allerjongste ruitertje
Dat in dat skepie sat,
Dat bood me wat te drinke
't Was koele wijn uut het fat,
't Was fan de beste, die hee bezat,
't Was fan de beste, die hee bezat.

En zo verder: over 't ruitertje, dat 't meisje niet hebben wil, omdat ze te arm is - hoe
goed begrepen de mensen van De Waal, waarom juist dit liedje gezongen werd, al
was 't niet helemaal toepasselijk, omdat wel de jongen, maar niet de vader 't meisje
wilde hebben - 't meisje, dat plotseling rijk wordt als haar vader gestorven is, maar
nu niet meer te krijgen, omdat ze in 't klooster als een nonnetje leeft; de ruiter, die
aan de kloosterdeur klopt, maar nul op 't request krijgt, in woede ontsteekt, 't klooster
in vlam zet maar moet ervaren,
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dat 't meisje in de vlammen omkomt en dan ook maar zelfmoord pleegt...
En doe werde ze same begrave
Al onder die rozemarijn...

't Was eigenlijk een naargeestige romantische historie, maar niemand liet er zich
door terneerdrukken. En zelfs Sijp werd door de vreugde aangestoken en zong met
z'n versleten stemmetje het jolige refreintje mee...
Den Burg... het hoofddorp, waar de notabelen en de renteniers woonden, waar de
winkels groter waren dan overal elders op het eiland en waar de Oosterenders zich,
ondanks hun smalen op de ‘Burger steketrekkers’ - niemand wist, wat dit betekende
- toch helemaal niet op hun gemak voelden. ‘Gortbuken’ noemden de Burgers hen
en ze keken met minachting neer op 't boerenvolk en de vissers, die het oude dialect
handhaafden en als onbeschaafd werden uitgekreten. Maar nù trokken de feestvierders
er zich niets van aan. De voerlui lieten hun zwepen knallen, de rijtuigen daverden
door de hoofdstraten en de bruilofstgasten zongen hun hoogste lied. En ook hier liep
't gewone volk uit, al juichte het minder uitbundig; alleen de notabelen, de ‘lite’,
zoals moeder Visman ze betitelde, bleven achter de gordijnen zitten en gluurden in
de spionnetjes naar die ruwe klanten uit Oosterend.
Voor het kleine gemeentehuis aan het eind van de Binnenburg hield de stoet stil.
Een deftige bode geleidde het bruidspaar naar de raadkamer, waar het huwelijk zou
worden voltrokken. 't Werd een brede kring om de tafel met het groene kleed, waarop
de tinnen inktpot prijkte. Tot grote verrassing van de Oosterenders kwam de
burgemeester zelf het vertrek binnen, een statige, aristocratische verschijning in zijn
zwartlakens pak, waarop de zilveren ambtsketting prijkte. Strik van Linschoten was
zijn naam; later verhuisde hij als burgervader naar Beverwijk, waar hij tengevolge
van zijn
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actie tegen de onwelriekende grachten al gauw de bijnaam kreeg van Schrik van
Stinksloten. Gewoonlijk sloot een ondergeschikt ambtenaar van de burgerlijke stand
de huwelijken - het was een bijzondere eer, dat de leider van de gemeente in hoogst
eigen persoon zijn functie overnam.
Rustig en met het voorname keelgeluid van de geboren edelman sprak hij het
gezelschap toe, dat eerbiedig luisterde.
‘Het is mij niet onbekend,’ zo sprak hij, ‘dat in deze gemeente en in het bijzonder
aan Oosterend een onverzoenlijke vete bestaat tussen vissers en boeren. Een
betreurenswaardig feit, dat de eenheid en de bloei van Texel niet ten goede komt.’
De boeren keken de vissers aan en de vissers de boeren.
‘En ik weet, dat ook voor dit huwelijk tot stand kon komen, deze vete een rol heeft
gespeeld.’
Sijp verschoof onrustig op zijn stoel en Jantje bloosde als een kalkoen.
‘Daarom doet het mij buitengewoon veel genoegen, dat nu alle moeilijkheden zijn
overwonnen en een boerenzoon een vissersdochter tot vrouw heeft gekozen. Ik
beschouw deze vereniging als een symbolisch huwelijk, als bewijs van eindelijke
toenadering van de twee groepen, die elkaar hebben geschuwd, gemeden en bestreden.
Het is om die reden, dat er ik prijs op stel, in persoon dit huwelijk te voltrekken.’
Er heerste een plechtige stilte in de raadkamer, die zich nog verdiepte, toen de
burgemeester sprak over de rechten en plichten, die man en vrouw ten opzichte van
elkaar hebben, wanneer ze, zo zei de spreker het, ‘de echtelijke staat tezamen zullen
beleven.’ En ieder voelde, dat het ‘ja’ van bruidegom en bruid in dit bijzondere geval
méér was dan een belofte van trouw, zoals die in deze kamer al honderden malen
was uitgesproken: er was een wand doorbroken, die mensen van één stam eeuwen
lang gescheiden had gehouden en men was ièts, niet meer dan ièts, maar tòch iets
nader gekomen bij de verbroedering van alle mensen, waarover al honderden jaren
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in alle kerken was gepreekt, maar die zo bitter weinig in practijk werd gebracht.
Door Aai flitste de gedachte: ‘'t So nog mooier weest hewwe, als Lee een grove
boer en Annie een fijn meisie was’, maar hij bloosde onmiddellijk: zou 't zo worden
met Jannie Bremer en hem?
Toen de plechtigheid was afgelopen, alle handtekeningen op de gewichtige papieren
waren gezet en de burgemeester de voornaamste familieleden de hand had gedrukt,
zocht men de karretjes en de tentwagens weer op. Sijp drukte de bode krachtig de
hand en die keek vrolijker dan ooit: blijkbaar was het de moeite waard wat er in was
achtergebleven.
En weer knalden de zwepen, weer ratelden de ijzeren wielen over de klinkers en
de keien van Den Burg, maar gedurende de traditionele rondrit door het dorp werd
er niet gezongen. Men was nog te zeer onder de indruk van de huwelijksvoltrekking
en van de woorden, die de burgemeester had gesproken.
‘Nou vader,’ zei Lee tegen Sijp, die met Jantje, oppa Vonk en omoe Vonk en
Annie in het voorste rijtuig zat, ‘dat was een mooie preek en een heele eer foor ons;
ik ken sien, dat je er fan onder de indruk bent: je neus krult er fan... En je het fan de
alterasie heelemaal fergete ons te fileseteere...’
Dat was waar. Sijp was zo verbouwereerd van alles wat er de laatste tijd in z'n
leven passeerde, dat hij de meest gewone dingen vergat. En hij herstelde z'n fout;
aan Lee gaf hij een stugge hand en reikte die toen aan Annie toe. Maar deze, die vlak
naast hem zat, trok z'n rimpelige hoofd naar haar toe en voor de tweede keer in z'n
leven kreeg hij op beide wangen een zoen.
‘Nou ik,’ zei de voerman lachend.
‘Dat ken beure,’ zei 't bruidje. ‘As Lee 't tenminste goedfiendt; dat moet ik him
nou frage voortaan... 't is lastig as je trouwd bent.’ ‘Vooruit dan maar,’ riep Lee. ‘As
je dan 't ressie maar foor mee bewaart.’
En zo kreeg ook de voerman zijn deel.
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Langzaam keerde de vrolijkheid terug. En in De Waal zongen ze weer even jolig als
eerst:
Deer was lest een meike loos
Die wo gaan fare
Die wo gaan fare
Deer was lest een meike loos
Die wo gaan fare al foor matroos.
See most klimme in de mast
Make de zeile
Make de zeile
See most klimme in de mast
Make de zeile mit touwetjes vast.
Maar deur storm en teugeweer
Sloege de zeile
Sloege de zeile
Maar deur storm en teugeweer
Sloege de zeile van bove neer.
Och kapteintje sla me niet
Ik ben je liefje
Ik ben je liefje
Och kapteintje sla me niet,
Ik ben je liefje gelijk gij ziet.

Aai jubelde mee. Ook hij was stil geworden tijdens de plechtigheid in het
gemeentehuis. Maar nu was er weer de heerlijkheid van de feestdag en de jolige
stemming van de bruiloft. Lied na lied hieven ze aan en toen ze door de straten van
Oosterend daverden, driemaal om de kerk en dan naar de Peperstraat, overal door
de kinderen, de volwassenen, meestal de vrouwen, nu de mannen op zee
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waren, en de golvende vlaggen begroet, voelde Aai zich rijk en trots als een koning.
Maar er dreigde een moeilijkheid, toen tante Annie, nauwelijks uit het rijtuig
gestapt, hem ontdekte.
‘Aai,’ zei ze. ‘Iedere man het hier sien vrouw. Weer is jo meidje?’
Aai bloosde. Een meisje, hij? Daar had hij geen moment aan gedacht.
Annie lachte.
‘Gaan d'r maar gouw ientje frage,’ zei ze. ‘Je kent toch niet de heele brulloft in je
ientje fiere.’
Dat was allesbehalve eenvoudig. Als alles gewòòn was, zou hij, dat spreekt vanzelf,
Jannie Bremer gaan vragen. Ze zou zeker geen neen zeggen. Maar haar moeder moest
't goed vinden. En over 't algemeen hielden de fijnen niet van wereldse vermaken en
geen enkele fijne moeder zou er aan denken, haar dochtertje met een grove jongen
naar een grove bruiloft te laten gaan. Toch... 't moest worden geprobeerd.
Aai liep regelrecht naar 't huis van Bremer. De middagschool was nog niet
begonnen en hij zag Jannie in 't tuintje achter het huis. Hakkelend droeg hij zijn
verzoek voor. En 't ging precies zoals hij verwacht had. Zij knikte stralend - ze wou
graag. ‘Maar moeder fiendt 't vast niet goed,’ zei ze, plotseling bedrukt. En dat was
inderdaad het geval. Met een triest snuitje kwam ze terug: ‘Moeder seit: fan mee so
't nag wel magge, maar sonder je vader ken ik gien ja sège. En die so 't vast niet
hewwe wille.’
‘Wat moet ik nou,’ vroeg Aai, even verdrietig als zij.
‘Fraag een grof meike,’ zei ze wijs.
‘Maar wie?’
‘Nou, deer hoef je niet lang over te denke... Soutje Timmer natuurlijk... Iederien
weet, dat die gek op je is...’
Aai haalde z'n schouders op.
‘Maar ik niet op heur,’ zei hij koel.
‘Dat hoeft ok niet,’ meende 't meisje, ‘'k Hew liever dat je d'r
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heengaat mit ien, die je niet zoo aardig fiendt as mit een meike, weer jèè gek op bent.’
‘Dat ben ik allien maar op jo,’ flapte hij eruit.
En toen draaide hij zich bruusk om en verdween. Met een fijn lachje keek Jannie
hem na: 't was wel fijn als een jongen van je hield...
Soutje stemde onmiddellijk toe. En hij Timmer hadden ze niet de minste bezwaren:
integendeel, ze waren wat verguld, dat hun dochter uitverkoren werd om de bruiloft
bij te wonen van een der rijkste boerenzonen uit 't dorp. Dus werd Soutje opgedirkt:
ze kreeg haar Zondagse jurkje aan en een brede witte strik in haar haren. En ze nam
de boodschap mee: ‘Eerst de bruud fileseteere, dan de brugom, dan Sijp en sien
vrouw en Leendert Vonk mit grootje en dan pas de rest. Mit twie woorde spreke en
niet zo beskimmeld kieke as je wel ers meer doet.’
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Met z'n beiden gingen ze naar de Peperstraat terug: Aai met een stroef gezicht, Soutje
bedeesd - ze spraken geen woord. Maar met een hoeraatje werden ze ontvangen door
het vrolijke gezelschap aan de lange tafels, waar de koffie dampte en de koekschaaltjes
leeg werden gegeten in een minimum van tijd. De mannen trokken aan dikke sigaren;
zelfs Sijp had z'n onmisbare smokkel verwisseld voor een Karel I. En de vrouwen
sproeiden kwistig met eau-de-cologne; de oude besjes werkten nog zwaar met de
snuifdoos, waarin geen snuif meer zat, maar een sponsje met reukwater. En de
stemmen daverden door de kamer. Over de godsdienst ging het en over de politiek,
tenminste bij de mannen. Maar de vrouwen hadden andere onderwerpen: ze spraken
over de vrouwen, die er nièt waren, over de inmaak en de dienstboden, over de prijs
van de boter en de voordelen van vloerzeil boven matten. Aai en Soutje zaten er stom
bij: met elkaar konden ze moeilijk praten en de gesprekken van de volwassenen
interesseerden hen maar matig. 't Werd beter, toen de maaltijd begon en de ernst van
de gesprekken plaats maakte voor jolijt: de grappen vlogen over de tafel heen en
weer, de mannen schertsten, de meisjes bloosden, een schuimige stemming beheerste
het hele gezelschap. En onderdehand aten ze duchtig. Telkens weer kwamen de
diensters met gevulde schalen binnen: kruimige aardappelen, groenten in soorten,
vlees op lange schotels, druipend van vet: ‘aning butter’, zei een van de boeren. En
dan volgden de taarten, de puddingen, de bakken met appels, lang gespaard, de noten,
en de zwarte koffie tot slot.
‘Wat het me die Sijp in de buul tast,’ zei Vader Visman tegen zijn vrouw.
‘'t Is mooi, as je een buul het,’ antwoordde moeder nuchter.
Wel, de buul wàs er en nu Sijp de koorden ervan eenmaal had losgeknoopt,
stroomde het geld naar buiten: ‘'t most een brulloft worre, weer ze nog lang over
konne prate... hee so ze wel eres late sien, dat ie gien kneert was, zoas ze allegaar
meende.’
Volkomen voldaan stonden ze allemaal op, toen de koffie was ge-
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presenteerd. Volgens het gewone recept: een wandeling door Oosterend, terwijl de
kamers werden opgeruimd, de borden en kopjes gewassen. Ze hadden veel bekijks;
overal werden de gordijntjes opzij gehouden, als de stoet passeerde: mensen in deftig
zwart en alles fleurig en plezierig. En een lach trok over de gezichten, als de
toeschouwers Aai en Soutje zagen, bedremmeld gaande naast elkaar. Gelukkig maar,
vonden ze beiden, dat de school aan was - nu hadden ze van de plagerijen van hun
kornuiten tenminste geen last.
Om half vier waren ze weer thuis. Grote potten met thee wachtten op de immer
dorstige kelen, schaaltjes met bruidsuikers en saletjes pronkten er rondom heen. De
vrouwen snoepten eindeloos, de mannen keken met een zekere minachting neer op
al die zoetigheid; ze joegen er de brand maar weer eens in - sigaren in overvloed.
Een enkele haalde heimelijk het vertrouwde pijpje te voorschijn en ook Sijp kon de
verleiding niet langer weerstaan. Jaap Burger klapte zijn tabaksdoos open, stopte een
stevige dot tabak in z'n mond en begon gretig te kauwen. Met een zekere hunkering
keken de andere vissers toe: ze waren aan boord gewend aan het zuigen op tabak je kon er je pijp meestal niet aanhouden van de harde wind -, maar ze volgden het
voorbeeld van Jaap Burger niet; instinctief begrepen ze, dat de boeren op hen zouden
neerzien als ze bij deze gelegenheid pruimden inplaats van te roken. Bovendien: er
was hier geen kwispeldoor en hoe moest je zonder spuwbak 't bittere tabakssap kwijt
raken. Jaap had daar geen moeite mee, die trok zich nimmer iets aan van wie ter
wereld ook en hij liep doodgewoon naar buiten nu en dan om te spuwen op het erf.
En toen kwam langzamerhand de visite, binnen en buiten.
Binnen was het allereerst dominee Kuperus, expres van Den Burg naar Oosterend
gereden om het bruidspaar te feliciteren. Onmiddellijk verstomden de gesprekken.
De dominee - dat is iemand, die ànders is dan gewone mensen. Hij spreekt altijd uit
de hoogte tot je op Zondag - eigenlijk spreekt hij ook niet, maar hij prèèkt. En
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hij doet dat in een taal, die nòg voornamer is dan het ‘Hooghaarlemmerdijks’ van de
mensen aan de vaste wal, de taal uit de Bijbel, die plechtig is en vol diepzinnigheid.
Had Jantje van Sijp zich niet eens laten ontvallen, dat ze altijd diep ontroerd was,
als ze het woord Mesopotamië hoorde? Aai kon zich dat goed voorstellen: er zat een
geheimzinnige klank in dat woord met al die e's en o's. Hij wist niet wat het betekende
en Jantje wist het nog minder, maar dat verhoogde juist het effect. En juist omdat de
dominee zulke woorden gebruikte en sprak op een lichtelijk galmende toon
imponeerde hij de boeren en de vissers zo, dat ze zwegen als dominee naderde. 't
Werd doodstil in de kamer; alleen Jaap Burger kauwde hoorbaar. Met statige tred
naderde dominee het bruidspaar: hij feliciteerde omslachtig en met enkele bijbelse
zinswendingen vervlochten in de gelukwens. Ook Sijp, Jantje, de oude Vonk en zijn
vrouw kregen een beurt; voor de rest van de bezoekers was een minzaam knikje
voldoende. Toen zeeg dominee neer in de ‘zorg’, die voor hem open was gebleven.
Er kwamen maar bezoekers: meester Bouma en meester Daalder met hun eega's, de
dokter uit Den Burg en nog enkele boeren uit de omtrek. Geleidelijk leefde het
gesprek weer op, maar het bleef gedrukt en de toon was beschaafder, zolang de
notabelen aanwezig waren.
Maar ook de buitenwereld liet zich gelden. Onmiddellijk na schooltijd waren de
grove kinderen op de stoep van Sijp's huis samengedromd. Ze gluurden naar binnen,
wezen elkaar de gasten en maakten onder luid gelach en geschreeuw hun aan- en
opmerkingen. En plotseling begonnen ze te zingen, luid en lawaaiig:
De bruud, de bruud,
De huur is uut,
De zorg komt an,
Ik wens je veul zege mit je nuwwe man.
M'n elleboog,
M'n keel is droog.
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Ik wo zoo graag eres klinke.
Geef dan maar een skeppie uut de kom,
Dan zelle w'ers lekker drinke.

Nauwelijks was het lied uit of de deur ging open en op de drempel verscheen de
bruid in hoogsteigen persoon. Ze droeg een grote, bonte kom, die gevuld was met
boerenjongens. In die kom stond een brede lepel met een kleurig strikje aan het
handvat. De jongens drongen naar voren.
Maar de heldere stem van de bruid klonk boven hun rumoer uit: ‘Eerst de meikes.’
Aarzelend en schuchter naderden de meisjes. Ze sperden wijd de monden open en
kregen een stevige portie rozijnen en brandewijn te slikken, op de beurt een hap.
Sommigen hoestten en ze kregen de tranen in de ogen, zo scherp was de drank in
hun dorstige kelen. Dan kwam er wel een jongen, die hen op de rug klopte en hun
sarcastische troostwoorden toevoegde. Toch deden de heren der schepping het zelf
niet beter, toen hun beurt gekomen was. En ze waren niet minder begerig naar de
bruidsuikers, die na 't ‘skeppie uut de kom’ met milde hand werden uitgedeeld.
‘Ziezoo,’ zei Annie, ‘nou de breeveertien maar weer op. En niet zoo foor de rame
hange, aars kenne we strakkies niks meer sien en niet meer hoore, wat we sège.’
Gehoorzaam vertrok de stoet; voor de winkel van Frerik Stark bleven ze hangen
en kletsen.
Binnen kwamen nu ook de ‘boerenjongens’ te voorschijn. 't Ging ‘modern’ - niet
meer ‘uut de kom’ zoals vroeger. Sijp en Leendert Vonk herinnerden zich nog best,
dat in hun jonge jaren ook in de binnenkamers de kom met de lepel rondging. Nu
deed men dat niet meer, zeker niet in de deftige boerengezinnen. Ieder kreeg een
groot glas met een kop erop; zoute krakelingen wekten telkens opnieuw de dorst. En
naarmate ze meer boerenjongens verwerkten, werden de gesprekken luidruchtiger.
Dominee Kuperus vertrok na
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het eerste glas, de meesters volgden zijn voorbeeld: de notabelen waren niet zo erg
gesteld op het zwetsen en snoeven, dat nu het geregelde gesprek verving.
‘Als de drank is in de man
Is de wijsheid in de kan’.

zei dominee tegen de beide andere intellectuelen.
‘'t Loopt zo'n vaart niet,’ suste meester Bouma. ‘Onbekwaam wordt er geeneen.
Ze mogen wat brooddronken doen - en dat zal vanavond nog wel erger worden - van
werkelijke dronkenschap is geen sprake. Ze kennen hun maat hier op het dorp.’
Het duurde ook niet lang, of alles werd weggedragen naar de keuken. De tafels
werden gedekt, de gasten gingen, onder aanvoering van Sijp en Lee naar het land
achter het huis en de grote boerenschuur. Ieder wist, dat bij de Keizers alles wat de
boerderij betrof piekfijn in orde was. De vader en de zoon glommen, toen ze de
loftrompet over hun ‘gedoente’ hoorden steken: Sijp, omdat hij het bedrijf groot had
gemaakt en Lee als de nieuwe eigenaar van het hele spul.
Heftige gesprekken gingen er op over de waarde van kunstmest en stalmest, over
de vraag, of je kalveren groot moest brengen met ‘murwe lijnkoeken’ of met ‘peeën’,
zodra ze dit kunstmatige voedsel konden verwerken, over de prijs van de lammeren
in Purmerend of Leiden, over de inrichting van de markt aan Den Burg, kortom over
alles, wat de boeren interesseerde en waarover ze dùs verschil van mening hadden.
En zelfs tussen Sijp en Lee barstte een discussie uit: Lee wilde steeds meer machines
in het bedrijf invoeren, Sijp, gehecht aan het oude, streed voor behoud van het
handwerk. Was 't te verwonderen, dat de jonge, vooruitstrevende boeren Lee bijvielen
en de oude, conservatief door traditie, Sijp?
De vissers luisterden in den beginne aandachtig toe. Maar steeds meer lieten ze
de boeren ‘zwamme’, vormden een aparte groep en
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voerden, rustiger, hun eigen gesprek. Hun horizon was breder, het aantal problemen
uit hun leven veel kleiner. 't Was alweer duidelijk: boeren en vissers vormden twee
afzonderlijke categorieën.
‘'t Zel jullie meike nag niet meefoale om altoos tussen de boere te leve,’ zei Jaap
Burger tegen Visman, die naast hem kwam lopen. ‘Och, dat went wel,’ meende die.
‘Nee,’ zei Jaap, ‘dat went nooit. As je altoos tussen de visserleu insete het, dan
kom je nooit as glieke in de boerewereld. Se kieke je toch een beetje mit de nek an,
al doen ze in je gezicht nag zoo lief. En 't duurt een heele tied, foor je begriept, wat
er op zoo'n boerderee te doen is.’
‘Maar Annie is een een handige duvel,’ zo mengde de oude Vonk zich in 't gesprek,
‘en ze het nag alleres holpe bee Herman en bee Dirk Illeman en deerdeur weet ze
nagal wat fan 't boerewerk of. 't Komt wel foor mekaar.’
Hij was trots op z'n ‘meike’, dat 't zover had gebracht.
***
Ze deden het avondmaal weer alle eer aan. Alle broodsoorten, die de bakkers op
Texel kunnen bakken, waren aanwezig: fijne, witte kaderren, ronde krentenbroodjes,
deuvekaters met dikke rozijnen, kruudboaltjes, al was 't nog lang geen Sinterklaas,
Jantjes van Gaayen, tulbanden en taarten. En tussen de broodschalen prijkten de
zoetemelkse en de komijnekaas, in dikke plakken gesneden worst en ham, gelei van
allerlei soort. En weer gingen de koffiepotten rond om het kauwen en slikken te
ondersteunen.
't Kostte Aai moeite, deze maaltijd opnieuw eer aan te doen. En Soutje, die er de
hele middag bijgezeten had met een vuurrood gezichtje, lustte helemaal niets meer.
Ze was maar een eenvoudig kind, niet gewoon aan een overdadig maal. En ook de
verlegenheid zat haar dwars. Eigenlijk voelde ze zich, ondanks de glorie, die haar
was overkomen, erg ongelukkig. Ze was te jong om deel te
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nemen aan de gesprekken en Aai was tegen haar stroef als altijd. Ook hij zat er voor
spek en bonen bij, maar zo nu en dan richtte z'n grootvader, die vlak naast hem zat,
het woord tot hem en dan voerden ze een fluisterend gesprek. En dan was Soutje
moederziel alleen, een eenzaam en verloren kind in dit luidruchtige gezelschap. 't
Werd wat beter, toen de maaltijd geëindigd was, de petroleumlampen werden
aangestoken en de gordijnen dichtgetrokken. Want toen begon 't eigenlijke ‘feest’.
Klaas Duunker, ‘de Kluut’, zoals ze aan Oosterend zeiden, nam de leiding. Hij
deelde pakjes uit, die met veel gelach werden opengemaakt. Ieder vond er een papieren
muts in en een mirleton. En in een minimum van tijd was de kamer veranderd in een
heksen-brouwketel. Aai gnuifde: 't was een idiote vertoning, al die brede
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koppen van vissers en boeren bedekt met een zot, gekleurd kapje en ieder op z'n
eigen houtje toeterend op 't houten instrument met de trillende vliesjes. Liedjes,
‘geschikt voor bruiloften en partijen’, gingen van hand tot hand, stuntelige rijmen
vol verheven woorden en zonder veel zin. Maar de wijzen waren bekend, ‘de Kluut’
haalde z'n harmonica voor de dag en hij begeleidde de melodie. Hij was een meester
in de kunst van het harmonicaspel; de aria's werden doorvlochten met snelle loopjes
en onverwachte accoorden, zijn instrument jubelde en snikte in overeenstemming
met de woorden van het lied. En na ieder couplet gaf hij een tussenspel, dat een
wonder was van virtuositeit. Hij had dat alles geleerd aan boord van de 88, z'n eigen
schuit. Iedere minuut, die God hem gunde, had hij daar geoefend, alle gedachten en
gevoelens die in hem oprezen, hadden dan hun vorm gekregen en nu zong hij op z'n
harmonica alles uit wat hij toen had gedroomd, gehoopt en geklaagd. Al heel gauw
begonnen hem de gedrukte liedjes te vervelen. Hij zei tegen Sijp: ‘Die rommel had
je wel an de vaste wal late kenne; we hewwe hier wel wat beters.’
En de harmonica zette de oude liedjes in, die boeren èn vissers kenden van huis
uit en die ze gezongen hadden als kind in de schemering in 't hoekje bij de snorrende
kachel. 't Was verwonderlijk om te zien, welke invloed die liederen hadden. Een
voor één verdwenen de mutsen, waarvoor ze zich diep in hun hart schaamden, er
maakte zich een stemming van ernst of werkelijke jolijt van hen meester en ze zongen
met volle overtuiging zoals ze dat als kinderen deden. Alweer van ‘de hoge bergen’
en ‘'t meisje, dat loos was’, maar ook: ‘Aan den oever van een snelle vliet’, ‘Lieve
schipper vaar mij over’, ‘Zeg, kwezelke, wilde gij dansen’, ‘Hei 't was in de Mei zo
blij’, ‘Ik ben er de Groenlandse straatjes’ en wat er verder bewaard is gebleven uit
de schat van liederen, die ons volk bezit. En toen ze de schoolliederen aanhieven,
die ze jaren geleden bij meester Bouma en meester Daalder hadden geleerd, zongen
ook Aai en Soutje mee - de harmonica vulde de ruimte met zijn jubelend lied en er
was
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niets meer, dat boeren en vissers, jong en oud nog scheiden kon. Nu en dan zweeg
het instrument. Dan sprong een van de boeren op, om ‘een stukkie te doen’. 't Was
traditie onder de Texelse boeren, bij alle feestelijke gelegenheden voor te dragen,
samenspraken te houden, kleine toneelstukken op te voeren. 't Mocht dan niet alles
van het edelste gehalte zijn, 't was altijd de moeite waard te zien, hoe iemand het er
afbracht. Hier waren de vissers ver in 't nadeel. Zij waren te weinig thuis om veel
feest te kunnen vieren, ook te steil en te rustig om zich aan dramatische vertoningen
te buiten te gaan. Wel speelden ze ongeveer allemaal harmonica - Klaas Duunker
was een van de hunnen en ze konden moeilijk een betere vertegenwoordiger vinden.
Welwillend luisterden ze nu maar naar wat de boeren ten beste gaven, ze vonden,
dat die zich ‘geducht uutsloofde’ en ze applaudisseerden na iedere prestatie.
Nu en dan werd er thee rondgediend - bonbons hadden de bruidsuikers vervangen.
En later op de avond was er wijn voor de mannen en advocaat voor de vrouwen. Niet
te veel, maar precies genoeg om de schuimige stemming te handhaven zonder gevaar
voor prikkelbaarheid en ruzie.
Na de ‘stukkies’ begonnen de oude spelletjes: pandverbeuren, slofje-onder,
zakdoekje leggen... tientallen meer; ieder gaf zich over aan de vrolijkheid en niemand
stoorde zich aan het feit, dat er telkens en telkens weer moest worden gezoend. 't
Was een daverend feest.
Toen Aai diep in de nacht Soutje naar huis begeleidde, was hij moe en stil. Want
de weg naar Soutjes familie leidde langs 't huis van Bremer in de Peperstraat. Hij
voelde zich onvoldaan: ‘zooveul plezier de heele evend en dat mit een freemd meike...
't Had Jannie moete weze en gien mens aars.’
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14
Te kermis.
Mei ging snel voorbij. Als alle mooie dingen.
De lammeren verdwenen uit de weiden en ook 't ‘soggie’ van Jannie Bremer werd
groot. 't Vrat gras en hoefde niet langer met de zuigfles te worden gevoerd. 't Zou
niet lang meer duren of 't moest uit 't bleekveld achter het huis naar de wei van Kors
Saris verhuizen. Als Jannie dan in de fijne school zat, zou ze 't horen en nu en dan
zeggen: ‘Dat is mien skeep.’ 't Blaatte ànders dan de rest, tenminste volgens Jannie.
En ook de jonge vogels waren bezig, volwassen te worden. De spreeuwen zaten
in lange rijen op de dakgoten en hun jongen krijsten hees - met z'n allen beschilderden
ze 't grauwe dak, dat ging blinken in de zon. In de polders dribbelden de jonge kieviten
en tureluurs achter de moeders aan als eigenwijze potentaatjes - de kluten leerden
hun kroost, hoe ze met hun naar boven gebogen snavel de plassen konden afromen
en leergierig keken de kleine scholeksters toe, als hun moeders de snavel tot boven
de neusgaten in de modder priemden. Zoetjes aan naderde de zomer. En daarmee de
kermis, het grootste vermaak van alle kinderen.
Op een warme Junidag ging 't gefluisterde gerucht door de school: ‘De skuut mit
de draaimole komt fandaag op Nuwweskil’. En nauwelijks was de klok van vieren
koud, of de hele troep drong de school uit; met de klompen in de handen renden ze
naar huis om een ‘blaauwe koek’ en dan naar de zeedijk, waar met moeite een schip
de wal kon bereiken. ‘Op je koese loope’ mòcht in speciale gevallen: de moeders
hadden leren zooltjes onder de sokken genaaid - ze wisten wel, dat de klompen tòch
uitvlogen, wanneer er hard gelopen moest worden en aan sokken stoppen hadden ze
het land.
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En dit wàs een speciaal geval. De kennis duurde maar zó kort, dat je er als jongen
werkelijk geen minuut van mocht verliezen. Daarom gingen ze in volle vaart langs
't landpaadje naar Nieuweschild - je kon dat in een kwartier bereiken, als je ijver niet
verslapte. En 't spreekt vanzelf, dat dit niet gebeurde. De zesde klas was er het eerst.
Ze hadden zich daar een bepaalde manier van hardlopen aangewend op de tenen, de
armen voor de borst gebogen en de klompen als een schild vooruit. En ze renden
precies in de maat.
Jan de Reiziger had die methode ingevoerd. Hij had het afgekeken van de
‘hardlopers’. Dat waren kerels, die omstreeks de kermisweek en ook wel daarbuiten
het hele eiland afrenden. Geen huis sloegen ze over, ook niet de eenzame boerderijen
midden in de weilanden. Ze liepen altijd ‘op een kocheltje’ en ze verwekten overal
sensatie en ontsteltenis. De honden op de boerenerven blaften als gekken, wanneer
ze verschenen. Maar ze waren nergens bang van, ook niet van de wildste ‘bullebieters’.
Wonderlijk zagen ze er uit: ze droegen een pak met strepen, dat nauw om hun lichaam
sloot en overal versierd was met bellen. Die rinkelden terwijl ze draafden en zelfs
als ze voor de deur stonden te wachten, trippelden ze voortdurend, zodat de bellen
geen moment zwegen. Niemand begreep, hoe ze het zó lang konden volhouden. Er
was maar één oplossing voor, volgens moeder Visman. ‘Ze hewwe dr milt uut 'r
lichaam late sneeë en as je dat doet, ken je wel eeuwig deurdrave.’ Aai vond dat een
schitterende verklaring: als hij hard liep kreeg hij nu en dan pijn in z'n zij en hij wist
het: dan steekt je milt. In alle ernst had hij er over gepiekerd of dat bij hem ook niet
mogelijk was. 't Was fijn, harder te kunnen lopen dan alle andere jongens. Maar hij
had een heilige schrik van snijden. En een hardloper zou hij zeker niet willen wezen.
De meeste mensen vonden ze onbetrouwbaar; ze waren bang van die zonderlinge
dravers. De vrouwen gaven maar gauw een paar centen om van ze af te komen; dan
smeten ze gauw de deur dicht en gluurden tussen de gordijnen naar de man, die even
haastig aftrok als hij gekomen was: voor
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hem was tijd inderdaad geld en het eiland was groot genoeg Maar Jan de Reiziger
bewonderde deze bonte harlekijns geweldig. Aan z'n bijnaam kon je al zien, dat hij
zelf een zwerver was. Al enige keren was hij plotseling verdwenen; hij had gelopen
en gelopen, in de hooibergen geslapen, brood opgescharreld bij de boerderijen en
was pas dagen later helemaal verschooierd teruggekeerd. Hij wou óók hardloper
worden en de hele wereld afdraven om alles te zien, wat er te vinden was. Alleen de
tegenstand van z'n vader en moeder kon hij niet breken tot nog toe; die weigerden
hardnekkig, z'n milt uit te laten snijden en ze hielden hem zoveel mogelijk in de
gaten. Nog enkele maanden, dan kon hij als ‘dordemantje’ de haven uit en zwerven
op de Wadden en de Noordzee. En dan zou, als bij iedere visser, de kalmte vanzelf
wel komen. Voorlopig bepaalde hij zich dan maar tot de ‘hardloperspas’ en rende
hij aan het hoofd van de troep dag aan dag naar een vooraf vastgesteld doel.
Op de dijk zagen ze al stapels planken liggen van de vloer uit de draaimolen. En
de knechten van de ‘spullebaas’ waren net begonnen met het uitslepen van de houten
paarden, de banken en de schuitjes. Onmiddellijk torsten de jongens mee. Ze wilden
graag goede maatjes zijn met de mensen uit de carroussel, allicht schoot er een keer
gratis draaien over als de kermis begon. In het zweet huns aanschijns werkten ze, de
ene ploeg op het schip, de andere op de dijk, waar een paar boerenkarren de spullen
moesten vervoeren. De baas met de grote snorren keek toe en gaf zijn instructies de bazin bleef in de kombuis: door de venstertjes zag je haar fluwelen jakje glanzen.
En ook het kleine dochtertje was daar: ze droeg het haar in rolletjes tegen de oren,
precies Jantjes van Gaayen, en boven het donkere, gladde voorhoofd een helrood
lint.
Ditmaal maakten ze de tocht met de wagens heen en weer. Toen was alles
uitgeladen op 't pleintje voor 't huis van Jan Krijnen en in de laatste kar kwamen de
bazin en 't dochtertje mee - de baas liep er naast met grote stappen.
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In een minimum van tijd verrees de grote mast, die met dikke kabeltouwen werd
vastgemaakt aan ijzeren pennen, die in de grond tussen de hobbelkeien werden
gerammeid met enorme hamers. Ieder wist het: op die mast kwam alles aan, want
daaraan hing per slot van rekening de hele mallemolen. En nu bouwden de knechts
om die mast de vloer, de stangen, de zeilen, die de wonderwereld daar binnen moesten
afsluiten van de gapende massa. Want van alle kanten waren de mensen
samengestroomd om het wonder te aanschouwen en het krioelde er van de kinderen.
Alleen de fijnen bleven afzijdig: ze waren tégen de kermis, noemden het een heidens
vermaak en verboden hun kroost, getuige te zijn van het opbouwen der satanische
draaiende tempel des vermaaks. Een enkele waagde het, uit de verte toe te kijken,
een moment, hunkerend naar meer: dan verdween hij haastiglijk, zich bewust van
de zonde, die bedreven was.
In enkele uren was het buitenwerk afgelopen. Achter het strak-gespannen zeil
gingen de knechten verder en de enkele kinderen, die door de naden gluurden,
vertelden met enthousiaste stem over de paarden, die er nu veel krijgshaftiger uitzagen
dan op de dijk en in de wagen, over het orgel, dat morgen zou schetteren en daveren
en nu vast ontdaan werd van zijn hoes, over de fluwelen lappen met de franje en het
glinsterend kralenwerk, de eigenlijke schoonheid van het gevaarte.
Toen het donker werd, gingen ze naar huis. Achter het tentzeil ging het gehamer
verder, een van de knechts floot een vals liedje en de schelle stem van de bazin
maakte nu en dan een opmerking. Dan werd ook dáár alles stil: de familie sliep in
de molen.
Maar de volgende dag, onmiddellijk na schooltijd, begon de kermis aan Oosterend.
Oppa Vonk had naast de draaimolen z'n koekkraam, z'n hakblok en z'n weegschaal
opgesteld. En toen de draaimolen z'n eerste deun over het dorp liet schallen, kwamen
ook de vissers hun huisjes uit. Ze werkten die week niet; in de haven lagen hun
schuiten met de netten omhoog gehesen en het vooronder en achter-
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onder op slot. De draaimolen lieten ze aan de kinderen over, voor hen waren de
koekkraam en de kop van Jut, die door Frerik Stark werd beheerd.
Aai stond in dubio. Hij vond het heerlijk om te draaien, maar hij voelde zich al
half en half dordemantje, en het bedrijf van de vissers boeide hem, óók op het land.
En hij trok in zijn hart heftig partij, toen een paar van de jonge boeren het waagden
bij de kop van Jut te concurreren tegen de vissers. 't Was niet te ontkennen: Aris van
Dirk was een krachtpatser. Hij zwaaide de houten hamer een paar keer in het rond,
vóór hij die neer liet komen op het springende paaltje aan de voet van het instrument.
Tien keer achter elkaar sloeg hij zó raak, dat de beide slaghoedjes knalden. En geen
van de vissers had het tot nu toe verder gebracht dan zes keer.
Toen greep Aai Burger in. Hij was als alle ‘Buggies’ breed en gedrongen. Z'n jasje
trok hij uit, hij rolde de mouwen van zijn blauwe schipperstrui omhoog, zodat ieder
het scheepje en het hart kon zien, die op zijn armen waren getatoueerd. De spieren
spanden zich en de hamer sloeg neer. De jongens telden; ze wisten, dat het nu spannen
ging: ‘Ien... twie... drie... vier... vijf... zes... zeuve... acht... nege... tien...’ de spanning
steeg: ‘elf... twaalf...’, er ging een hoeraatje op bij iedere klap... ‘dertien... veertien...
vijftien... ’ en pas bij ‘een en twintig’ klonk maar één knal inplaats van twee.
‘Nou jee!’ zei Aai tegen Aris van Dirk.
Ook die gooide z'n jasje uit, hij greep de hamer en sloeg.
En weer telde het publiek: ‘Ien... twie...’
Aris kon nu zelfs de tiende niet meer halen; bij ‘.. negen...’ sloeg hij mis en daarmee
was de serie gebroken.
‘En dan singe ze nag: De boeren hebbe 't overwonne,’ zei Aai smalend. Iedereen
lachte; ze wisten, dat met die ‘boeren’ de Transvalers werden bedoeld, die tegen de
Engelsen streden in Zuid-Afrika, maar ze vonden deze regel zéér toepasselijk op dit
moment.
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Aris zei niets, maar een zenuwtrekking misvormde een ogenblik zijn gezicht.
Woest greep hij de hamer en sloeg opnieuw. Hij scheen nu beter in vorm dan
daarstraks: de tien werd gepasseerd, z'n ogen werden rood, de aderen zwollen op
zijn voorhoofd. En het publiek telde: ‘elf... twaalf... dertien... veertien... ’, de twintig
kwam, de een en twintig ... een laatste inspanning van alle krachten: ‘... twee en
twintig...’ toen viel de hamer uit zijn trillende handen.
Sportief juichte het publiek.
‘Nou ik weer,’ riep Aai.
Hij stroopte z'n mouwen nog hoger op. De jongens ontdekten op z'n bovenarm de
letters P.V.
‘Pietje Vlaming,’ zei er een. 't Meisje, waar Aai jarenlang mee gelopen had en dat
per slot van rekening getrouwd was met Jaap Slik. Een van de vele drama's op het
kleine dorp... ‘Fijn en grof raakt altoos of,’ fluisterde een jongen en spottend keek
hij naar Aai Visman, die bloosde, maar niets terugzei. Ze hadden trouwens al hun
aandacht nodig voor de geweldenaar, die nu het hoofd van Jut bewerkte.
Aai Burger volgde een nieuwe tactiek: hij zwaaide voorlopig de hamer met één
hand, afwisselend links en rechts. Spelend en licht hanteerde hij de geduchte moker,
die toch met een geweldige klap op het dansende paaltje neerkwam. En pas toen hij
de vijftien gepasseerd was, begon hij met twee handen tegelijk te werken. Zonder
enige inspanning bereikte hij de twintig... ‘een en twintig... twee en twintig... drie
en twintig...,’ de dertig... ‘een en dertig... twee en dertig... drie en dertig...’ Bij de
vier en dertigste slag versplinterde het paaltje; Frerik Stark haastte zich om er een
nieuw in te plaatsen, maar voor Aai opnieuw de hamer kon grijpen, ontstond er een
zekere opschudding. Zonder een woord te spreken drongen Aris en z'n makkers door
de mensen heen... ze gaven het op... En spontaan zong het hele publiek het schone
lied: ‘De Boere hebbe 't overwonnen, hiep, hiep, hoera, hiep, hiep, hoera,’
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een sarcastisch gezang, dat de twee boeren honend vervolgde. 't Was nog géén vrede
tussen vissers en boeren...
Aai liet er zich niet door ontmoedigen.
Hij sloeg opnieuw, bereikte de veertig...
Toen zei hij: ‘Nou is 't welletjes... maar d'r kenne d'r gerust nag wel tien bee...’
Frerik gaf hem een heel rijtje roosjes, die op z'n trui werden gespeld. En de jongens
keken hem aan met bewonderende ogen: ‘hee is de matjedor van de wereld,’ zei Jan
de Reiziger.
Onverschillig wendde de troep vissers zich van de kop van Jut af. Een voor een
beklommen ze de grote weegschaal, waar Oppa Vonk de gewichten aandroeg. En
ze sloten vooraf weddenschappen in verband met het te verwachten gewicht: Biem
Vlaming bleek de zwaarste: honderd drie en negentig pond. Jammer genoeg gaf Oppa
Vonk geen roosjes aan de ‘matjedors’. Maar hij had flensjes. En koek van allerlei
kwaliteit en vorm. En nu drongen de vissers om het hakblok heen. Ze begonnen met
kwartflensjes. De meesten sloegen zo'n kwart in drie tikken doormidden met 't smalle,
vlijmscherpe bijltje. Maar ‘de kurke Kees’ kon het in één tik. Hij sloeg de snede
evenwijdig aan de lange kant, precies in het midden. En zó feilloos raak en op de
juiste plaats, dat aan beide einden de koek scheurde en er twee helften aan weerszij
van het bijltje lagen.
Alleen hij kon dat. Wat de anderen ook probeerden, ze slaagden er niet in, zijn
methode te volgen. Stapels gehakte koek lagen op het hakblok, nu en dan pakte een
van de vissers een handvol, propte een deel in z'n mond en smeet de rest als buit voor
de hollende jongens. Na de kwartflensjes kwamen de hele: die konden in vier slagen
doormidden; de meesten deden het in vijven, ‘de kurke Kees’ in drieën.
‘Geef nou 't slingermes maar,’ zei hij tegen Oppa Vonk.
Dat was een geducht en scherp stuk staal, draaiende om een asje in het handvat.
Het kwam op het hakblok neer met een geweldige kracht en het werd gebruikt om
‘dikkertjes’ in de lengte door te
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slaan, smalle, dikke koeken, veel moeilijker te bewerken dan de brosse flensjes. Kees
kon ook dàt met één slag bereiken. Hij mikte een moment, zwaaide dan 't slingermes
boven z'n hoofd en liet 't met een lichte, verende slag neerkomen op het hakblok. 't
Was altijd raak... ook ‘de kurke’ bleek ‘matjedor’.
‘En nou koekkneppele,’ riep Aai Burger.
Er ging een hoeraatje op onder de jongens. De meesten hadden weinig geld en
doorlopend trek in koek. Ze loerden op de restjes, die de vissers overlieten. En ze
wisten het uit ervaring: bij koekknuppelen schoot er veel meer voor hen over dan bij
het hakken van flensjes.
‘Vijf en twintig,’ commandeerde Aai. ‘Wie neemt 't an?’
‘Ik,’ riep een stem achter de buitenste rij van toeschouwers.
Ze keken vreemd op, allemaal.
‘Alweer Aris van Dirk?’ vroeg Aai.
Inderdaad, de twee jonge boeren hadden hun verlies genòmen en ze waren op hun
schreden teruggekeerd: de kermis was toch niet alleen voor de vissers van Oosterend!
‘Zoo, jonges, hewwe jullie nàg niet genog had?’ vroeg Aai. ‘Kom dan maar op.’
‘Ik maar eerst,’ zei hij tegen Oppa Vonk.
Die nam vijf en twintig Texelse ‘blaauwe koeken’, taai als leer, smalle, maar
stevige repen en hij reikte ze over aan Aris. De boer omklemde ze met z'n beide
knuisten, zo dicht mogelijk aan 't eind. zodat onder zijn handen het grootste deel van
de koeken zichtbaar bleef. Hij hield de bundel omhoog. Aai naderde en ranselde met
z'n vuist tegen de koeken. Driemaal achtereen. Bij iedere slag vlogen de flarden koek
over de straat, achtervolgd door de jubelende jongens, die kauwden als bezetenen.
Na de derde slag was er geen koek meer heel - Aris smeet de stompjes tussen de
rollebollende jongens in.
‘Klaar,’ zei Aai, z'n ogen glommen. ‘Nou jee.’
Nu nam hij de vijf en twintig koeken in de klem van z'n handen.
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En Aris sloeg. Weer vlogen de brokken in het rond. Maar het was onmiddellijk te
zien dat Aris niet de kracht van Aai Burger bezat. Na de derde slag hingen nog
minstens tien koeken ongeschonden in Aais handen.
‘Ik ken teuge jo niet op,’ zei Aris spijtig. ‘Die knuuste fan jo lieke wel mokers.’
‘Je most maar 's een poosie op de blazer,’ lachte Aai. ‘Jullie boere gebruke je
hande niet genog. 't Sweere werk laat je an de knechte over en dan krig je zelf
papspiere... Maar,’ zo voegde hij er aan toe met de gulheid van de overwinnaar, ‘je
so de meeste leu hier toch wel ankenne, denk ik. Foor een boer ben je een heele
goffer.’ Aris leek gevoelig voor deze lof.
‘Wil een aar 't teuge me probeere?’ vroeg hij.
Maar niemand wilde z'n goeie geld tegen Aris wagen. Ze begrepen dat alleen een
krachtpatser als Aai Burger hem baas kon.
Tevreden haalde Aris z'n portemonnaie uit de broekzak en betaalde de vijftig
koeken.
Toen viel zijn oog op 't draaibord naast 't hakblok. Hij gaf een dubbeltje extra aan
Oppa Vonk en kieperde een ijzeren wijzer in het rond. Resultaat: een flensje van vier
cent - zes cent winst voor Oppa Vonk. Allemaal waagden ze een kans, maar ze vonden
dit eigenlijk ‘kinderwerk’. Daarom trokken ze af - in de herberg van ‘Wullum Koppen’
gingen ze biljarten en een rondje nemen: Aai Burger hield ze vrij - hij was de
‘matjedor’. En ook de twee boeren waren van de partij.
Nauwelijks waren de vissers afgezwaaid of de jongens wendden zich naar de
draaimolen. Ze hadden hun vrije ronde al gedraaid: de beloning voor hun hulp bij
de opbouw. En veel geld hadden ze niet meegekregen: een paar dubbeltjes, waarvoor
je zeker niet meer dan tien keer kon draaien. Maar er bestonden middelen om meer
gratis ritten te veroveren. Aai Visman herinnerde het zich van verleden jaar. Daarom
klom hij niet op een paard, maar bleef aan de kant van de molen staan, een stang
stevig omklemd. Buiten de
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molen stond de baas. Hij had een rinkelend metalen voorwerp in z'n hand: ‘de sleutel’
noemden de jongens het. En als de mallemolen rondtolde en de kinderen jubelend
hun paarden bereden en de kleinsten met beide armen om de nek van de steigerende
schimmel, de oudsten fier rechtop, de teugels in de hand, dan rammelde de baas
daarbuiten met ‘de sleutel’ en beschreef er allerlei capriolen mee in de lucht.
De jongens aan de stangen, Aai en z'n kornuiten, hingen zo ver mogelijk naar
buiten en als ze rakelings langs de baas scheerden, probeerden ze de sleutel te grijpen
en uit zijn handen te rukken. Wie daarin slaagde, draaide een keer zonder betaling.
En Aai verstond die kunst. Waaghals als hij was prikkelde hem de opdracht. Hij hing
gevaarlijk ver uit de molen en hij griste met grote koelbloedigheid naar de vurig
begeerde prooi. Twee-, driemaal achtereen gelukte het hem. Maar ook dit kon niet
beletten, dat z'n twintig centen in een uurtje schoon op waren. Toen verzon hij wat
anders. Hij sprong van de molen, niet aan de buitenkant, maar naar binnen. En hij
vroeg aan de zwetende, hijgende knecht, die de molen in beweging moest brengen,
of hij helpen mocht. Zijn aanbod werd dankbaar aanvaard. In 't zweet zijns aanschijns
duwde hij mee, telkens als het fluitje van de baas een nieuwe rit had aangekondigd.
Als dan de molen een behoorlijke vaart had en uit zichzelf nog lang rond kon tollen,
volgde hij het voorbeeld van de knecht en sprong op de rand. Zo draaide hij de helft
van de rit gratis mee.
Klonk opnieuw de fluit, dan smeet hij met de knecht de slee van de molen, een
plank, die met een ketting aan een der binnenstangen bevestigd was; daar gingen ze
met z'n beiden opstaan en remden de vaart. Van de hobbelkeien hadden ze geen last:
de slee gleed over een dikke zandlaag, die tijdens de bouw al was neergestort. Vooral
het eerste remmingsmoment was heerlijk: de molen had dan nog een stevige vaart
en de slee schoot wild in het rond - als een fontein spoot het zand omhoog.
Begon de draaierij hem tegen te staan, dan liep hij naar de Peper-
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straat en zocht Japie Bremer op. Samen liepen ze het dorp door. Want buiten de
officiële kermis, waar Jaap niet komen mocht, was ook nog wel het een en ander te
beleven. Er waren de hardlopers, de liedjeszangers en de muzikanten. Die kwamen
overal: het fijne onderscheid tussen fijn en grof was hun onbekend en er waren fijnen,
die deze scharrelaars niet zonder meer lieten gaan, al haatten ze de kermis: 't waren
per slot van rekening armoedzaaiers en Christus had de mensen geleerd, hun naasten
te helpen.
Soms was er een man met een aapje, dat op de dakgoot klom en allerlei kunstjes
kon maken: alle mensen hadden medelijden met die stumperdjes en men gaf gráág
aan hun eigenaars, in de hoop. dat de aapjes mee zouden profiteren. Het meeste
succes had een man met een harmonica en een trommel op zijn rug, die hij bediende
door een touw aan een van zijn voeten. Met een kraakstem zong hij sentimentele
wijsjes vol lange uithalen en begeleidde zichzelf op zijn beide instrumenten. Hij
scheen de jongens een wonder van virtuositeit.
Met open monden luisterden ze naar zijn liederen: een heel boekje vol kon je kopen
voor drie cent. Ze legden botje bij botje en kochten er een. En nu volgden ze de
gemechaniseerde artist het hele dorp door, zochten de liederen op en zongen ze al
neuriënd mee. Je had van alles in die bundel:
In m'n leven kom ik nooit weer uit de Zaan,
Waar de wieken van mijn molen lustig gaan...

En:
Sien, Sien, Siene laat me los,
Siene laat me los...

Of:
Komt, vrienden, luistert naar dit lied
Van wat in Raamsdonk is geschied.

Dat was een trieste historie, waarin de moord schering en inslag
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vormde. De man zong het met een grafstem en z'n trom leek een doodsklok: de
jongens huiverden ervan. Er stond op 't pleintje voor bakker Coen een dichte drom
om de virtuoos heen. Het ene lied volgde op het andere, dramatisch en met ingehouden
tranen droeg de zanger ze voor:
's Nachts naar het bal de gasten
Jolig zijn heengegaan...

en, over de Transvaaloorlog; een aanklacht tegen de Engelsen:
Arme vrouw en kinderen
Voert men naar die moordenaarskampen henen,
O, wat een schande:
Lage wraak van Engeland...

Oosterend raakte diep onder de indruk van alles wat deze straat-kunstenaar liet horen.
En de jongens waren niet van hem weg te slaan zolang hij in het dorp bleef.
***
Op Woensdag begon de kermisvacantie, die tot Zaterdag duurde! En de Oosterenders
maakten zich op om naar Den Burg te trekken, waar veel meer te beleven was dan
in het eigen dorp. De boeren spanden de klepper voor de tilbury of de tentwagen en
met vrouw en kroost trokken ze naar het Zuiden. Den Burg werkte als een sterke
magneet.
De kleine kinderen, die op het dorp achterbleven, profiteerden van de gulheid der
boeren, en de kermisstemming die over hen was gekomen. Ze stonden aan
weerskanten van de weg even buiten het dorp en spanden touwtjes dwars over de
‘heirbaan’. Dat was een oud gebruik, al waren ze 't lied vergeten, dat er vroeger
ongetwijfeld bij gezongen werd. De boeren aanvaardden de hindernis lachend: ze
smeten centen naar de kinderen toe en zodra het touw slap hing jachtten ze verder
naar de pret die hen wachtte.
Voor de vissers was 't niet zo eenvoudig om Den Burg te bereiken.
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Enkelen reden mee met een gulle boer - de meesten liepen meer dan een uur heen
en diep in de nacht weer terug. De ouden van dagen en moeders met kleine kinderen
gingen met ‘de déli’, een rammelende omnibus, die hen op de slechte wegen vol
keislag radbraakte. Vooral nù ging 't met geweld. Jan Boon, die de paarden mende,
was dank zij de kermis en 't vertier in een schuimende stemming: hij schetterde valse
liederen op een koperen posthoorn en hij liet z'n zweep kwispelen over de ruggen
van de paarden. En waar hij er kans toe zag, haalde hij de boeren in en reed ze,
knallend met z'n zweep, voorbij: de passagiers dankten de hemel, wanneer ze levend
waren aangekomen en het vehikel konden verlaten. ‘Wat reed-ie weer skuun,’ zeien
ze tegen elkaar. ‘'t Liekt de fliegende Merkwierius wel. 't Is maar: geef 'm de jeksie,
de peerde skuumbekke d'r fan. 't Most eigelijk niet magge.’
Maar Jan Boon lachte. Hij wreef de knollen droog met een lap en zei tegen de
mopperaars:
‘'t Is een mooi fak, mense. Om ken-ie niet, die ouwe déli, en de peerde benne best
- op hoal gaan ze nooit as ik ze in mien knuuste hew; gien boerehengst ken d'r teuge
op.’
Aai bofte: aan Den Burg woonde z'n tante Baafje. Eigenlijk een tante van z'n
moeder, een oud, uitermate lieftallig vrouwtje. Ze was al jarenlang weduwe, gebruikte
haar tijd om haar huis kraakzindelijk te houden en ieder onbehoorlijk grassprietje
uit haar tuintje te wieden. En bovendien was ze een wandelend register van de
burgerlijke stand: ze kende iedere Texelaar en elke familieverhouding. Urenlang kon
ze je bezighouden met de geschiedenis van de Bakkers, de Kikkerts. de Keizers en
de Koningen, die het eiland bevolkten. Zolang, tot je er als kind bij in slaap sukkelde.
Wat ze je dan alweer helemaal niet kwalijk nam: ‘'t Is toch nag maar een kiend en
wat het-ie ok an die freemde mense.’
't Sprak vanzelf, dat Aai bij haar de laatste helft van de kermisweek logeerde. Een
zootje paling nam hij mee ‘foor de welkomst’ - stevig doorstappend langs de paden
kon hij in een goed uur bij
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tante Baafie achter het theeblad zitten. Als altijd, genoot hij intens van de tocht: witte,
bolle wolken zeilden langs de azuren hemel en fel scheen de zon. Overal blèrden de
schapen en trippelden de vogels in de weilanden. Hij werd er zich van bewust, hoe
zielsveel hij van Texel hield en hoe hij zich veilig en gelukkig voelde in een wereld,
die hem zo vertrouwd was. Aan alles en niets dacht hij. Aan Jannie en Soutje, aan
Jaap Bremer en Jan de Reiziger, aan de man met de trommel en het koekknuppelen,
aan Aai Burger en Aris van Dirk, maar 't duurde allemaal maar heel kort, 't flitste
voorbij - en bijna voortdurend soesde hij maar en genoot van z'n kracht en gezondheid,
van de uitbundige stemming in 't vooruitzicht van het feest aan Den Burg.
Hij wàs er vóór hij omkeek. Al in de Waalderstraat hoorde hij het gejank van de
orgels en telkens kwam hij kinderen tegen met ballonnetjes, mirletons of ‘piepers’,
fijne gummizakjes, die tot lange worsten konden worden uitgeblazen en dan weer
inschrompelden met 't bibberend geluid van een huilende zuigeling. Een paar
straatmuzikanten gingen van huis tot huis tot huis. Gewoonlijk kregen ze geen gehoor:
de mensen waren hier beu van alle muziek en hadden de voordeur op slot - of ze
waren met dit mooie weer naar de kermis.
Aai liep door de Weverstraat tot waar de Warmoesstraat die bereikte. Een paar
huizen verder woonde tante Baafje. Hij ging door de achterdeur naar binnen, vond
't gebogen en gerimpelde besje in de achterkamer, zoende haar op beide wangen en
offreerde haar de kronkelende palingen. Haar oogjes glommen; coquet omhuifde het
witte mutsje met de ingeplooide kantjes het vriendelijk gezichtje. Nauwelijks zat hij
achter de gladde tafel met een kop dampende thee en drie stroopsteken, of er werd
gebeld en een orgeltje begon te jammeren.
‘O,’ zei tante Baafje stralend, ‘deer hei je d'r weer ien. Na de kermis ken ik niet
meer, maar mit al die muzikanten an de deur doen ik toch nag een beetje mee.’
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Ze dribbelde naar de gang, deed de deur open, maar gaf geen cent, voor het hele
repertoire van het orgeltje was afgedraaid.
‘Ik moet waar foor mien geld hewwe,’ zei ze tegen de ongeduldige man met het
koperen centenbakje.
Ze genoot als een kind.
En als 't programma was afgewerkt schoof ze vijf centen in de gleuf. Vast tarief,
voor orgeldraaiers, liedjeszangers en hardlopers. Harmonicaspelers en trompetters
kregen een dubbeltje: ‘De kunst moet goed betaald worre,’ vond tante Baafje.
Maar nu was Aai ook niet langer te houden.
‘Ik gaan maar es kieke,’ zei hij.
‘Hoeveul kermiscente hei je?’ vroeg tante.
‘Een kwartje uut mien spaarpot, twie dubbeltjes fan moeder, nag een kwartje fan
vader en nag een dubbeltje fan Oppa Vonk.’
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‘Nou,’ zei ze meewarig, ‘deer ken je niet breed fan soppe. En een beurtje in de
draaimole kost hier drie cente en evends vier. Je most maar een abonnement op de
draaimole neme - dat is een daalder foor alle dage behalve Sundag.’
Aai keek beteuterd.
‘'k Hew maar tachtig cent,’ zei hij timide.
‘Ja, die moet je beware foor are dinge. Die daalder krig je fan mee.’
‘Echt?’ vroeg hij ongelovig.
't Kralenbeursje werd al uit de zak opgediept en ze telde zes kwartjes in z'n hand.
‘Fijn!’ riep de jongen. Hij rende de deur uit. In een minimum van tijd was hij op
de Groeneplaats en geen kwartier later zat hij op een van de springende paarden in
de draaimolen, die veel groter was dan de Oosterender en wel tien maal zo hard ging:
hier zorgde een paard met dikke oogkleppen voor de beweegkracht. Om Aai z'n hals
hing het witte kaartje met het toverwoord ‘abonnement’, hij voelde zich de koning
van het feest.
En tòch was 't lastig. Natuurlijk probeerde je er van te halen wat je kon en 't was
geldverknoeien, als je ook maar één beurt oversloeg. Maar er was zoveel te beleven
op de kermis, dat je ook niet missen mocht.
Eerst kwam hij tot het besluit: ‘tot en met Saterdag alle beurtjes in de draaimole,
dan op Sundag de are dinge, want dan is 't abonnement toch niet meer geldig.’
Maar als hij van z'n hoge zitplaats over het marktplein keek, over de juichende
kinderen en de drommen van mensen, als hij het lawaai hoorde van àndere orgels, 't
geknal van de geweren in de schiettenten, dan voelde hij zich eigenlijk een gevangene
inplaats van een bevoorrechte. En op den duur werd de verleiding zó sterk, dat hij
van z'n paard gleed en over de kermis ging zwerven. Hij genoot van de jaloerse
kinderen, die tegen elkaar zeiden: ‘Kiek eres, die jonge het een abonnement foor de
draaimole, wat fijn, ik wo,
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dat ik het had!’ Ze snapten nog niet, die stommerds, dat voorrechten en bezit 't je
niet altijd even gemakkelijk maken.
In ieder geval: Aai moest eerst weten, wat de kermis hier opleverde. En hij wilde
zo gauw mogelijk van alles profiteren: draaien kon je altijd nog. Daarom slenterde
hij tussen de mensen verder, keek bij iedere kraam en overwoog daar angstvallig,
wat hij wel en wat hij niet zou kopen. Maar hij gaf voorlopig geen cent uit. 't Kon
immers zijn, dat er straks iets veel heerlijkers te krijgen zou zijn... Alleen voor een
zuurstok bezweek hij; de herinnering aan de genietingen van het vorig jaar maakte
hem zwak - hij kòn de nougatkraam niet voorbijkomen zonder tenminste dit te
veroveren.
Het hakblok ging hij minachtend voorbij: wie kon tegen Oppa Vonk concurreren?
Maar de Turkse schop en de hobbelende geit hadden zijn volle belangstelling - dáár
zou hij straks voor zijn goede geld worden rondgeslingerd en op-en-neer-gehotst.
Hij trok z'n schouders op voor de meisjes, die gilden en giechelden, als de schuitjes
naar beneden kwamen en de geit te hevige capriolen maakte: ‘zo wàre meikes nou
ien keer.’ Hem zouden ze niet hebben met hun mallotigheid.
Z'n tweede dubbeltje offerde hij bij de ‘gramofoon’. Dat was wat nieuws op de
kermis. Ergens op een tafeltje draaide een rol rond en als je dan de uiteinden van
twee gummislangen in je oren stopte, hoorde je een kijvende vrouwenstem of een
muziekje. Geen sterveling snapte hoe dat ging, maar 't was iets om 't je leven lang
niet te vergeten. Al was 't dan een beetje vies, dat ieder op de beurt die slangen in
z'n oren morrelde. Hij had geen spijt van z'n dubbeltje - als vader en mem Zondag
kwamen, moesten ze dat wonder óók ondergaan.
Toen eiste Isaak de Vreter z'n aandacht. Dat was een man uit Schagen, die alle
kermissen in Noord-Holland rondreisde en ieder verbaasd deed staan door zijn
formidabele eetlust. Hij begon met een nieuwe demonstratie: Aai drong naar voren
en stond ‘eersterang’. Isaak begon te vertellen.
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‘Boeren, burgers en buitenlui. Hier kun je zien, wat je nog nooit aanschouwd hebt.
Je meent nu wel... (dit tegen een dikke, blozende boerenmeid) dat niemand zo
schransen kan als de Texelse boeren, maar wij in Schagen verstaan de kunst beter...
Iedere professor doet een bod op me... ze willen me na m'n dood opereren om te zien,
hoe 't er van binnen uitziet. Ik wacht nog, tot er één duizend gulden biedt en dan ben
ik van plan, nog jaren te leven... en als ik de kraaienmars geblazen heb, wel, dan
kunnen ze me krijgen... Laat ik beginnen: 't is alweer een halfuur geleden, dat ik m'n
laatste maaltijd genoot... Deze keer beginnen we met bloemkool...’
Enorme happen nam hij van de rauwe bloemkool af - ook de bladeren gingen mee
naar binnen; dan kwam een maaltje ongekookte en ongeschilde aardappelen, gevolgd
door een stuk baksteen en grote kluiten steenkool. Giechelend en lachend waren de
toeschouwers er getuige van, dat de sterke witte tanden steen en kool tot gruis beten.
Een paar oude kranten vormden het dessert. Toen nam Isaak z'n bontmuts af - hij
droeg die midden in de zomer - en ging de kring rond om z'n geld op te halen.
‘Wees niet te zuinig,’ zei hij lachend, ‘je begrijpt, dat ik twintig keer op een dag
eten moet en dat kost wat in deze dure tijden.’
Ook Aai offerde z'n penning; hij weifelde tussen een cent en een lap, maar hij gaf
tenslotte de laatste. Isaak had gelijk en een ‘kneert’ wou hij niet worden - stel je voor,
dat hij zoiets werd als Sijp Keizer vóór z'n verhuizing naar Achtertunen. En hij voelde
duidelijk een soort eerbied in zich voor de man, die zó kon bikken. Als jongen heb
je nu eenmaal respect voor alles wat buitenissig is... Aai vervolgde zijn
onderzoekingen. Hij bewonderde de boerenzoons, die op pijpenstelen schoten en de
kramers tot wanhoop brachten door hun trefzekerheid; hij hengelde een visje op, dat
opengeschoven kon worden en al of niet een nummertje bevatte. Niemand durfde er
aan te denken, zo'n houten beestje met de hand uit het water te vissen: het water was
electrisch en als je er mee in aanraking kwam,
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kreeg je een hevige schok. Tot z'n grote vreugde wàs er een nummer. En hij kreeg
tòch een schok: de vrouw van de vistent zei:
‘Nou, jonkje, das 'nen goeie greep: een hoofdprijs. Daar zal je moeder blij met
wez'n.’
In z'n bevende handen kreeg hij een glanzend nikkelen theeblad; het binnendeel
was van steen, met kleurige bloemen versierd: een pracht voor de ogen. Hij was te
verbouwereerd om dankje te zeggen, de kermisgangers gingen voor hem opzij en
keken hem na met benijdende ogen.
‘Foor Moeder,’ had ze seid. Maar moeder hàd een theeblad. Eigelijk wel twie: een
daags en een Sundaags. Ze so er niks om geve. Tante Baafie had 't heelemaal niet
noodig; die had al veuls te veul rommel foor een mens allien. En tante Annie had
pas allegaar nuwd spul. Wat most-ie er mee?’
En plotseling schoot de naam Jannie naar boven. En wist hij met grote stelligheid:
't zou voor Jannie zijn. Misschien was 't wel een gek cadeau voor een meisje uit de
vijfde klas. Maar 't was in ieder geval iets bijzonders. Geen jongen kon zoiets moois
aan z'n meidje geven.
Hollende liep hij naar 't huis van tante Baafie. Voor haar had hij geen geheimen.
En toen hij de naam Jannie Bremer noemde, monkelde 't oude wijfje. Ze knikte: ja,
dat kon, deer so ze blied mee weze, deer kon je fan opan.
‘'t Bluuft allien maar jammer, dat ze fijn is,’ zei ze meewarig, ‘'t Is een lief kiend,
maar je weet wat de Ouweskilders sège: twie geloove op ien kusse, deer sleept de
duvel tusse.’
Aai keek haar aan met grote ogen.
‘'t Komt wel foor mekaar,’ zei hij wijs. ‘We benne toch allebei Christene.’
Toen lachte tante Baafie opnieuw.
En even spottend zei ze: ‘Een kermisvent en een kerkeprent... 't zei een mooi span
worre foor de bokkewage... Gelukkig benne jullie nag jong en der ken nag heel wat
beure foor jullie twintig
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benne... Mit Soutje so 't heel wat makkelijker gaan, Aai...’
‘Dat kan wel, maar Soutje wil ik niet hewwe...’
‘En je was mit 'r te brulloft!’
‘Omdat Jannie niet mocht... ik fiend niks an Soutje.’
‘Dan most 't maar Jannie bluwe... Maar so je nou maar niet na de kermis gaan?
Ze moste 'm ers ofbreke foor je d'r was!’
Aai holde. En hij draaide tot de duisternis inviel en de lampen hun licht
duizendmaal lieten schitteren in de kralen en de kristallen van de eindeloos draaiende
molen... ‘O, Suzanna, wat is het leven schoon!’
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15
Tijdelijke vrede.
Snel gingen de dagen voorbij, nu de kennis weer tot het verleden behoorde. En het
leven had weinig afwisseling. Iedere Maandag voeren de vissers uit, iedere Zaterdag
kwamen ze in clubjes van de haven naar huis terug. Soms was de vangst goed - er
waren ook schrale weken. Maar honger leed niemand.
Op het land was het stil. De lammeren waren verkocht, de boeren repareerden wat
aan hekken en boetjes, ze dronken lang en veel koffie en genoten van de rust tussen
‘de lammertied en de hooitied’. Maar ook diè kwam. In de weelderige weiden
verschenen de maaiers: een enkele Texelaar, maar meestal de ‘poepen’, Duitse
plattelanders, die van hoeve tot hoeve trokken, in de schuren sliepen en met ‘een
bonk geld’ naar de Heimat teruggingen - dat zeiden tenminste de boeren, die hun 't
hoge loon misgunden, maar hen niet konden missen. Ze stonden in een schuine rij
op het weiland en sloegen in onveranderlijk en onafgebroken tempo 't gras met de
vlijmscherpe zeisen tegen de aarde: menselijke machines, die je moest bewonderen
om hun ‘Ausdauer’ en hun regelmaat, 's Avonds in de schuren trokken ze veel bezoek.
Ze probeerden zich in hun koeterwaals verstaanbaar te maken en de jongens
brabbelden er hun dialect tegen in: zoveel minder ze elkaar begrepen des te harder
schreeuwden ze. Soms begonne ze te zingen:
‘Sah ein Knab' ein Röslein stehn
Röslein auf der Heide’

De Texelse jongens zongen de Hollandse tekst: 't klonk niet eens gek. Of er was een
minneliedje:
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‘War eins ein Mädchen,
So schön wie Milch und Blut,’

veel gemakkelijker te volgen dan het platduits van de gesprekken. In korte tijd lagen
de velden gemaaid. En de zon brandde het gras geel in enkele dagen. Stralend weer.
Al wat boer was, ontwaakte. In ijltempo werd er gewerkt. De grote jongens namen
of kregen vacantie. Ze brachten en sjouwden vrachten hooi, die ze nauwelijks konden
omspannen. Ze sjorden aan de touwen, die de ponter boven op de hooivracht moesten
vastleggen. En ze enterden tegen die touwen op en reden mee naar de schuur, gewiegd
door de deinende hooiwagens. Met de boeren aten ze ‘uut 't stikkezakkie’ en ze
slurpten eindeloze hoeveelheden ‘kouwe thee’. Tot 't laatste hooi binnen was en de
boer tracteerde op warme bollen en lauwe punch... een onvergetelijk moment in 't
leven van ieder kind.
't Sprak vanzelf, dat Aai bij ‘ome Lee’ als helper fungeerde. En, tot z'n grote
vreugde kwamen daar ook Jaap Bremer en Jannie: als er zoveel werk verzet moest
worden, verviel de scheiding tussen fijn en grof; 't was 't dòrp dat in nood was en
dus door ieder geholpen moest worden. Als in een oorlog, waar de onderlinge veten
worden vergeten om de gemeenschappelijke vijand te bestrijden.
Hij deed z'n uiterste best om met Jannie samen te werken. Eerst harkten Aai en Jaap
naast elkaar en Jannie bleef ver achter bij de jongens, die een soort wedstrijd
organiseerden. Maar toen Aai zag, hoe ver hij van Jannie verwijderd raakte, toomde
hij z'n ijver in en liet Jaap triomfantelijk vooruit gaan. Zwijgend werkten toen de
jongen en het meisje samen - ze lachten fijntjes, als hun ogen elkaar ontmoetten. Aai
voelde zich vol van een overdadige vreugde; plotseling smeet hij z'n hark neer en
buitelde driemaal over de kop. Met haren vol hooi nam hij toen z'n instrument weer
op en werkte opnieuw. En zo bleef het de hele dag: ze zeiden niets tegen elkaar, maar
genoten van elkaars gezelschap, van het stralende zomerweer
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en het lustige lawaai van schertsende boeren en rammelende wagens...
‘Een fijne dag,’ zei Aai, toen ze gedrieën naar huis gingen.
Jannie knikte alleen maar, Jaap keek strak voor zich uit. ‘Wat het die?’ vroeg Aai
zichzelf af. ‘Is ie jaloers, omdat ik me zoo weinig mit him bemoeid hew? Of ken ie
niet uutstaan, dat sien fijne zussie mit een grove jonge gaat?’
Hij wist het niet, maar het hinderde hem. En daarom zweeg ook hij. Zo was er
toch een wolk aan de hemel gekomen op deze zonnige Junidag.
Ze scheidden met een gewoon ‘wel-te-ruste’. Maar de onrust bleef.
***
En zoetjesaan naderde Augustus. De dagen werden heet; loom hingen de jongens in
de schoolbanken en ze zuchtten van geluk als de klok van vieren het uur van
verlossing aankondigde. Ze slenterden de school uit, kalmer dan ooit; dronken zich
thuis bolle buiken om de dorst te verdrijven en dan gingen ze naar ‘Nuwweskil’ om
te zwemmen. Van de ‘hardlooperspas’ was nu geen sprake. En ze buitelden hals over
kop in zee zodra ze waren uitgekleed. Soms vergaten ze dan de tijd en zagen ze niet,
dat de lucht ‘werkte’. Ze hoorden zelfs niet het gerommel uit de koperen wolken,
die snel uit het Zuidoosten kwamen opzetten. Tot er een riep: ‘We krigge onweer.
Ik gaan d'r uut.’ Dan werd het een angstige vlucht. Want ze waren bang van onweer.
Gedeeltelijk geworden door het branden van boerderijen, ieder jaar door de bliksem
getroffen, gedeeltelijk bang gemààkt door de griezelverhalen van de volwassenen.
Daarom wisten ze niet, hoe snel ze hun kleren zouden aantrekken en ieder, die klaar
was, rende naar huis zonder zich om de anderen te bekommeren. De bloesjes waren
maar half dichtgeknoopt, de ‘koesebande’ proffelden ze in hun zak en de ‘koese’
onder hun hemd, op sokken stoven ze naar het dorp, de klompen in de hand. Achter
hen rees snel de bui en het rommelen werd sterker en sterker.
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Maar ze bereikten Oosterend, vóór de regen begon te vallen. En ze kropen in de
hoeken van de kamers, zo ver mogelijk van het raam. De moeders zeiden immers:
‘Niet foor de rame mit zoo'n lillike donderbeu, deer komt 't weerlicht deurheen en
je moet God niet verzoeke.’ En zo zat dan de familie bij elkaar en wachtte beklemd
op de dingen, die de naaste toekomst zou brengen. ‘Komt de beu dichterbee?’ vroegen
ze elkaar.
‘Hee skaakt om de zuud,’ meenden de optimisten.
‘Hee komt recht over ons heen; en 't wordt de felste beu die we ooit had hewwe,’
zeiden de zwartgalligen bedrukt. Ook Aai kroop zo ver mogelijk weg. ‘Allien maar
mit moeder, 't was niks leuk, was vader maar thuus.’ En, alsof moeder z'n gedachten
raadde, zei ze zuchtend: ‘Was vader d'r maar; wee sitte tenminste nag in een veilig
huus en 't slaat in de dorpe temet nooit in. Maar mit zoo'n skuutje op zee mit zoo'n
noodweer: 't bluuft een gevaarlijk vak.’
‘Misskien het vader 't wel sien ankomme,’ zei hij met een benepen stem. ‘En dan
benne ze hier of deer de have wel inloope.’
Hij voelde zich beschaamd om het feit, dat hij vader thuis wilde hebben als
beschermer voor zichzelf en geen ogenblik gedacht had aan de gevaren, die met deze
plotselinge buien de blazers bedreigden. En hij begreep, dat zijn geruststellende
woorden alleen maar een middel waren om z'n eigen geweten te paaien.
Daarom zei hij niets meer. En ook moeder zweeg.
Beiden telden ze de tijd, die er verliep tussen 't weerlicht en de donder. Onfeilbaar
middel om aan de weet te komen, of de bui dichterbij kwam of aftrok. Aai betrapte
zichzelf bij de poging om al sneller te tellen en zich daardoor wijs te maken, dat het
gevaar minder werd. Maar hij schrok niet minder dan moeder, toen een felwitte
bliksemsraal onmiddellijk gevolgd werd door een krakende donderslag.
‘Dat is orgers raak,’ zei hij schor.
‘Misskien,’ antwoordde moeder, ‘maar ik denk 't niet; hoor maar, de slag rolt
heelemaal uut.’
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Nauwelijks waren haar woorden verklonken of de bliksem verlichtte alweer de kamer
en een nieuwe donderslag mokerde over het dorp. Als geslagen zaten ze in de kamer,
moeder achter de tafel, Aai in de hoek op een matje.
‘'t Is noodweer,’ fluisterde moeder.
Maar Aai gaf geen antwoord. Om het trillen van zijn benen tegen te gaan had hij
de handen gevouwen en hij bad in stilte:
‘Lieve Heer, help vader en laat de bliksem niet inslaan in ons huus.’
Rust daalde over hem.
En wonderbaarlijk was de uitwerking van het gebed: er verliep een langere tijd
tussen lichtstraal en donderslag, de diepe duisternis week uit de kamer en ergens op
het dak bij de buren begon plotseling een spreeuw te fluiten. De regen ruiste niet
meer en in Aai's hart stak de vreugde de vlaggen uit.
‘Zoo, dat hewwe weer had,’ zei moeder met een zucht van verlichting; ‘we benne
d'r weer goed afkomme.’
‘Omdat ik 't an God fraagt hew,’ dacht Aai. Maar hij zèi: ‘'k Gaan na bute - kieke
of er brand is en een endje loope - 't is nou lekker fris.’
Buiten vond hij wat hij verwachtte: Jaap en Jannie klaar om weg te gaan.
Ze liepen naar Achtertunen; daar kon je een groot deel van 't eiland overzien en
in de schemering van de avond zou je elke brand in de verte onmiddellijk ontdekken.
Er waren daar al meer mensen: kinderen, vrouwen, een paar oude vissers. En ze
bespeurden in de richting van Oudeschild een rode gloed tegen de hemel, die nog
donker was aan de horizon en waar nu en dan nog het weerlicht doorheen speelde.
‘In Ouweskil,’ zei met besliste stem een oude visser.
‘Wel ninnet, man, 't is veul meer na de kant fan Hoogeberg - orgers op Zuudhaffel
of zoo. Deer hei je een boerderee, deer 't weerlicht al drie keer inslage is.’
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‘Weerom neemt die hufter fan een boer dan gien bliksemafleier?’ ‘Omdat ie een
kneert is, net as alle boere. En hee denkt iedere keer: ‘'t so toch te gek wese, dat ze
me al weer hewwe moste.’
‘Toch is 't raar. Bee de ien drie keer en bee een aar nooit. D'r sit zeker wat in de
grond, dat de bliksem antrekt.’
‘'t Ken weze. Maar 't gaat soms raar mit onweer. De leste keer kwam er gien brand
in die boerderee, maar alle skildereeë en de spiegel hinge achterstefore an de wand.’
De kinderen griezelden en genoten. 't Ene verhaal was nog wonderlijker en sterke
dan het andere: over de bliksem, die in de soepterrien geslagen was midden op de
tafel, zodat ieder de soep om de oren spatte, terwijl niemand was gedeerd; over de
boer, die de bliksem in een dweil had gerold en hem in de put had gegooid; over ‘een
forke, dat deur 't weerlicht uut sien hok sloge was, over de skuur heen en doe te gule
hing in de peereboom.’
En toen begonnen ze over het St. Elmusvuur, dat brandde op allerlei spitsen: op
de gevels van de boerenschuren, als dansende vlammetjes op de oren van de paarden,
en, dat vooral, als een fijn stil licht op de toppen van de masten, als de blazers aan
een donderbui ontkomen waren.
't Was alles heerlijk geheimzinnig en ieder vergat de tijd. Nu 't gevaar doorstaan
was, waren de tongen losgeraakt. Tijdens een donderbui zei je niet veel en keek je
met starende ogen naar buiten; als 't voorbij was, werd je open en vertrouwelijk. En
oneindig dankbaar, omdat je gespaard was.
In 't pikkedonker liepen de drie kinderen naar huis. Aai greep, even maar, de hand
van 't meisje, dat naast hem liep. Ze streelde een ogenblikje zijn vingers en hij voelde
zich zeldzaam gelukkig.
***
't Was de derde Augustus, dat meester Daalder aanbelde bij de fijne dominee, die
schuin tegenover Aai in de Peperstraat woonde. ‘Kiek eres an,’ zei moeder Visman,
die achter 't horretje zat te
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konsenstoppen en alles zag wat er in de Peperstraat gebeurde, ‘nou zei je 't hewwe:
meester bee de fijne domenee om de thee: de wondere benne de wereld niet uut.’
En een uur later voegde ze er aan toe: ‘Deer hei je meester weer. Nou, nou, dat
het een tied duurd. Wat hadde die te verhapstikke mit sien tweeë?’
Ze kwam 't niet onmiddellijk aan de weet.
Maar wel hoorde ze een paar dagen later 't volgende verhaal:
Biem van der Vis en Gerrit Burger, twee grove vissers, waren bij meester Daalder
thuis gekomen en Biem had gezegd:
‘Meester, we wowe op Koninginnedag wel een feessie hewwe. En nou komme
we frage, of Uwe voorzitter weze wil fan de feestcommissie.’
Meester had ze aangekeken en hij had gevraagd:
‘Frage jullie me dat namens alle Oosterenders of allien foor een groep?’
Een beetje bedremmeld zei Biem: ‘Deer hewwe we eigenlijk niet over docht. Maar
we bedoele natuurlijk ons eige volk; de fijne zelle wel een eige feest in mekaar sette.’
En toen zei meester stroef: ‘Dan hew ik gien zin om jullie te helpe.’ ‘Ben je ok
fijn worre, meester?’ vroeg Biem, scherper dan vissers het tegen de meester ooit
durven doen.
Maar meester had zijn kalmte bewaard.
‘Biem,’ zei hij, ‘op die vraag hoef ik je gien antwoord te geve. Maar ien ding moste
jullie bedenke: we hewwe ien Koningin, net zoo azze we maar ien God hewwe foor
de grove èn foor de fijne. En 't is al erg genog, dat we die iene God niet in ien kerk
gedenke op Sundag. We moete 't nou niet nàg erger make en twie feeste make op
Koninginnedag. Dat is een belediging fan de Koningin. Gaan jullie maar na huus;
as er niet ièn feest komt, doen ik niet mee.’
En ongeveer op dezelfde dag waren Jaap Slik en Kees Ellen bij hun dominee
gekomen met dezelfde vraag. En ook diè kregen te
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horen: ‘als er niet één feest tot stand kan komen voor 't hele dorp, moet je op mijn
steun niet rekenen.’
Daar zaten de twee commissies met hun gebakken peren. Want zonder meester
Daalder konden de groven en zonder hun dominee de fijnen geen behoorlijk
Koninginnefeest in elkaar zetten. Ze praatten de hele Zaterdagavond, elk op eigen
terrein; ze piekerden de Zondag onder en buiten kerktijd en ze kenden de twee
dienstweigeraars voldoende om te weten, dat die niet van toegeven wilden horen.
Ze begrepen heel goed, dat een herhaling van 't vorig jaar uitgesloten was. Toen viel
de 31e op een Zondag; de fijnen wilden een feest op Zaterdag, de groven per se op
Zondag. 't Was een felle strijd geworden, waarin zelfs het Gemeentebestuur was
betrokken. En 't eind van 't lied was geweest, dat er twee afzonderlijke feesten waren
gevierd; de fijnen hadden op Zaterdagmorgen een kinderfeest georganiseerd en 's
middags hadden ze de inneming van Lochem nagebootst, waarbij gewapenden in
hooiwagens waren verstopt. En de groven hadden op Zondag een ringrijderij gehouden
en 's avonds een daverend bal in de herberg van Koppen. Dat had veel kwaad bloed
gezet: de vijandschap was dieper dan ooit. En nu weigerden de meester en de dominee
mee te werken, om dit nationale feest weer te maken tot een twistappel van de twee
partijen. De commissies zagen geen uitweg. Tot Biem zei:
‘Manne - we moete de stoute skoene maar antrekke en fanevend na de fijne
commissie gaan om er over te prate, of we dut jaar niet ien lijn trekke kenne.’ De
anderen keken zuur, zeiden niets, maar knikten.
En op 't fijne end zei Jaap Slik tegen Kees Ellen:
‘D'r sit niks aars op: we moete maar same doen mit de grove - aars foalt de heele
boel in 't water.’
En op klokslag zeven liepen Biem en Gerrit Burger in de richting van 't fijne end
en Jaap en Kees in de richting van de Kneppelbuurt en precies op 't pleintje voor
bakker Coen kwamen ze elkaar
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tegen. Ze stopten en begonnen een praatje over de visserij. Dat was voorlopig neutraal
terrein. En heel voorzichtig begonnen ze elkaars mening te verkennen, zolang, tot
ze van elkaar wisten, wat ze wilden. 't Gesprek duurde meer dan een uur en net toen
ze 't eens waren geworden, hoorden ze de stokketik van meester Daalder.
‘Nou, meester,’ zei Biem, ‘we hewwe ofsproke, dat we same zelle werke op
Koninginnedag. Ien feest fan alle Oosterenders.’
‘Zoo,’ zei meester, ‘dat was hier ok net de goeie plaas: 't is foor de bakker.’
Ze grinnikten alle vier.
‘En weet je, wat we nou doen moste?’ vroeg meester. ‘Na dominee gaan en deer
de zaak voarder uutprate. Dan komt er wat skot in:
't wordt hoog tied.’
Aldus geschiedde.
De vrouw van de dominee trakteerde op koffie met koek, de dominee op lange
sigaren en in een paar uur hadden ze alles geregeld: op 31 Augustus een optocht door
het dorp met alle schoolkinderen, dan iedere school z'n eigen feestje in de klassen,
om 11 uur spelen voor àlle kinderen op 't land van Sijp Keizer en 's middags een
daverend feest, waaraan alle volwassenen als speler of toeschouwer zouden
deelnemen: de inneming van Den Briel. De vrouwen moesten de costuums verzorgen,
de boeren de lopende zaken regelen onder leiding van dominee en de meester; en de
vissers, fijn en grof, zouden het spel uit 1572 nabootsen in groot formaat.
Niet ieder was het eens met deze oplossing. Maar er was niets meer tegen te doen
en daarom berustten ook de dwarsdrijvers. Terwijl de vissers dobberden op de
Wadden, werd er in het dorp stevig gewerkt. De boerencommissie, groven en fijnen,
vergaderde dagelijks. Meester Daalder, de oudste van de gestudeerden, werd
voorzitter, dominee secretaris, Sijp Keizer, al enige maanden omgeslagen als een
blad aan een boom, penningmeester. Oppa Vonk ging rond met de lijst, waarop, ieder
tekende naar vermogen: Sijp had goed ingezet met f 25,-. Daar konden de andere
boeren niet bij achter
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blijven - in een minimum van tijd waren er enige honderden bij elkaar. En de vrouwen
naaiden, ieder voor de eigen man. Rood baaien hemden weren omgetoverd tot
wambuizen voor de Watergeuzen, ze stikten fijne kanten kragen, die de buizen
moesten versieren en lubben voor de uiteinden van de mouwen; ze schiepen fluwelen
baretten met wuivende veren en ze breiden lange wollen kousen in een nog sneller
tempo dan gewoonlijk.
En toen de vissers Zaterdag thuiskwamen, moesten ze er onmiddellijk aan geloven:
ze werden in hun krijgsmansplunje gedost en liepen als pauwen door de kamer.
Vader Visman werd een van de aanvoerders. Hij kreeg een wambuis van rood
fluweel, een brede Spaanse kraag en schoenen met zilveren gespen. Niemand begreep,
waar moeder al de spullen vandaan had gehaald, maar op dergelijke momenten
bewijzen de vrouwen, hoe vlot en handig ze eigenlijk zijn. Vader was ijdel als een
kind: hij draaide voor de spiegel heen en weer, streek z'n knevels op en stapte volgens
moeder ‘as een haan fan een stooter’. En plotseling barstte hij uit: ‘Zóó moste we d'r
eigenlijk altoos uutsien. 't Was vroeger toch heel wat mooier dan teugewoordig.’ Hij
wou de deur uit om zich aan Annie te laten zien; moeder had de grootste moeite om
het hem te beletten. En hij gaf pas toe, toen ze tegen hem zei: ‘Je het immers ok gien
tied; je zelt de Saterdag en Sundag wel noodig hewwe om je sabel te maken.’
Sakkerju, dat was waar ook. Ieder had de opdracht, voor z'n eigen wapens te
zorgen. Een fijne lange rechte degen moest er komen, opgehangen aan een brede
leren bandelier. In een minimum van tijd lag 't hele achterhuis vol rommel; vader
holde de ladder op en af en sleepte de zonderlingste zaken van boven naar beneden,
ondanks 't gemopper van moeder de vrouw. Maar Zondag was de degen klaar. En
vader dartelde als een veulen door het huis, met z'n wapen schermende en stekende
als een volleerde soldaat. Moeder dreef hij de kamer uit, Aai naar de zolder en stoel
na stoel prikte hij tegen de vlakte onder uitbundig krijgsgeschreeuw. 't Was een
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heidens kabaal. In het bleekveld maakte hij alle kippen dol, door met z'n zijdgeweer
langs 't gaas te rinkelen, telkens en telkens weer. En toen wou hij de straat op. Maar
gelukkig werd 't schandaal voorkomen, doordat hij struikelde over zijn eigen degen.
De val ontnuchterde hem zozeer, dat hij terugkeerde in de kamer en met luide stem
thee eiste.
‘Je weet nou ienkeer, dat de Watergeuzen ok van d'r natje en d'r droogje hiewwe,’
zei hij tegen moeder.
De Zaterdag daarop, dus de 29e, kwamen de vissers al vroeg thuis: 't feest zat ze al
in 't bloed en ze wilden ‘pot-ver-hier-en-gunter-me wel eres wete, wat die boere deen
hadde in al de tied, die ze an 't spul hadde kenne spandeere; d'r so wel niks klaar
weze; as de vissers 't niet foor mekaar bokste, kwam er nooit wat terecht op Oosterend;
al die boere benne liever lui as moed...’
Maar 't viel mee: Biem en Gerrit Burger, Jaap Slik en Kees Ellen konden aan 't
volk berichten ‘dat de heele zaak foor mekaar was. Allien de poort van Den Briel in
Achtertune most nog maakt worre en dat liete ze graag an de vissers over.’
‘Sie je wel,’ triomfeerden die, ‘as 't er op ankomt, hewwe ze ons weer noodig.
Hoe ken je nou De Briel inneme sonder poort! We zelle dat eres evetjes opknappe.’
Met wel twintig of dertig stevige visserlui, omstuwd door hele troepen van kinderen,
sleepten ze balken en zware planken naar Achtertunen, zonder zich om de protesten
van Hannes de Veldwachter te bekommeren, groeven ze diepe gaten in de weg,
rammeiden de balken erin en spijkerden en zaagden als volleerde vaklui. In enkele
uren stònd de poort, zware ijzeren bouten zorgden voor de afsluiting; door een klein
luikje kon Koppelstock z'n boodschap tot de wachter spreker. En toen werd Oppa
Vonk op een wagen gehesen met een serie harpuispotten om de poort in de verf te
zetten. Hij klodderde er kilo's van de welriekende specie op - 't werd een wonder van
schoonheid, voldaan trok de troep naar
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huis met een hartig dreigement aan de kinderen, om er ‘met derlui fikke of te bluve.’
En weer werden de pakken gepast en draaiden de vrouwen hun mannen rond om
de laatste plooitjes te rijgen en hier en daar een vouwtje glad te strijken.
Zo werd het - eindelijk - 31 Augustus.
Nauwelijks was de zon boven de huizen van Oost verrezen, of Nan Vermeulen
strompelde de trappen van de dikke toren op om de vlag te hijsen. 't Zou stralend
weer worden, dat zag hij onmiddellijk. En vader Visman klauterde hem na; op z'n
oude hoorn blies hij over het dorp zo vals en schetterend als z'n instrument het toeliet
het Wilhelmus. Overal gingen de deuren open en drommen kinderen kwamen de
straat op. Ze wilden zien, hoe overal de vlaggen werden uitgestoken. En ze wilden
elkaar bekijken. Want de moeders hadden hen getooid met alle Oranje, waarover ze
beschikten. Sommige jongens droegen een oranjepet, de meesten hadden een sjerp
schuin om de schouder en op hun borst prijkten de nodige strikken. Ze kakelden als
kippen, waren getuigen van iedere voorbereiding en eindigden met het tellen van de
vlaggen. Er was geen huis zonder. Klokslag acht had de optocht plaats, de beide
scholen achter elkaar met de meesters naast de bonte rijen. In gestrekte mars, begeleid
door Vismans trompet, trokken ze naar de brandpet en daar zongen ze hun vaderlandse
liedjes, terwijl de fijne meester het dirigeerstokje zwaaide. 't Was inderdaad
aandoenlijk en menige vrouw pinkte een traan weg. Zo'n eenheid had men al lang
niet beleefd. Plotseling drong het tot hen door: men was Christen, men was
Nederlander, men was Texelaar en Oosterender - wat betekende bij zoveel
overeenkomst de tegenstelling van fijn en grof?
Ook Aai voelde iets van deze sensatie. En het speet hem, toen de scholen weer
gingen scheiden, ieder naar het eigen gebouw. Hij liep rakelings langs Jannie Bremer,
gaf Jaap in t voorbijgaan een vriendschappelijke stomp en liep verder naar de
Kneppelbuurt. Daar dronk hij chocola, knabbelde op een sukertaatje, luisterde met
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een half oor naar de redevoering van meester Bouma, zong weer een paar liedjes en
dromde dan met anderen mee naar het land van Sijp Keizer. Daar volgde de ene
wedstrijd op de andere; Aai vocht mee om de prijzen, maar hij slaagde er niet in er
ook maar één van in de wacht te slepen. 't Kon hem trouwens niet veel schelen: het
feest van vanmiddag interesseerde hem meer. Alleen speet het hem, dat Jannie getuige
was van zijn nederlagen. Maar hij kende haar voldoende om te weten, dat haar
sympathie onafhankelijk was van al zijn prestaties.
's Middags renden de jongens naar Nieuweschild. Daar lagen alle Oosterender
blazers met de vlag en de oranjewimpel in top, de zeilen gehesen. En aan boord
waren nu niet de gewone vissers, niet Jaap Burger, Slik en Visman, maar de
Watergeuzen in hun kleurige costuums; Jacob Simons de Rijk, Bloys van Treslong,
Lumey van der Marck. Een signaal op een van de schepen, alle ankers werden gehesen
en met bolle zeilen, voortgestuwd door de zoele Zuidenwind, koerste de vloot naar
Oost. De jongens renden mee, langs de dijk. En nog vóór de schuiten hun anker
achter de Oosterdijk ratelend lieten vallen, zaten ze al in lange rijen te wachten. Ze
zagen, hoe de roeiboten de ridderlijke gestalten opnamen en ze afzetten bij de
steenglooiing: de zon weerkaatste op blinkende helmen, glanzende pieken en geweren
- een sprookje, dat tot werkelijkheid geworden was. Trompetsignalen schetterden,
een kort bevel, de stoet zette zich met dreunende pas in beweging, omstuwd door de
joelende kinderen.
Eerst liep Aai met zijn kornuiten mee - toen namen ze op voorstel van Jan de
Reiziger de ‘hardlooperspas’ aan en renden vooruit. Bij de Aliesbrèg stopten ze.
Daar stond immers Koppelstock, de veerman, wachtende op de dingen, die komen
zouden. Ze maakten een praatje met hem, gedroegen zich als medespelers uit 1572,
informeerden naar de stand van zaken in Den Briel en sneden geweldig op over de
onafhankelijke vloot, die was binnengevallen. En Koppelstock speelde mee als een
volleerd artist.
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Hij deed het opnieuw, toen hij op last van Lumey de overgave van de stad eiste.
Gewiekst en met humor, zoals dat van Klaas de Kluut verwacht kon worden. Hij
overdreef de sterkte van de vloot nog erger dan de jongens. En hij was het per slot
van rekening, die hen aanried, de poort te rammeien om de aarzelende burgemeesters
tot een beslissing te dwingen; hij wees ze de mast, waarmee ze konden opereren en
hij verschafte de brandstof en de zwavelstokken. Jong en oud juichte, toen de mast
donderend tegen de poort botste en de vlammen het hout begonnen aan te tasten. De
harpuis vlamde als een fakkel, maar de balken en planken waren sterk en het duurde
meer dan een half uur, eer het gevaarte krakend ineen stortte onder het geloei en
gebrul van toeschouwers en spelers.
Het was een feest, waarvan Oosterend nog jarenlang zou gewagen.
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16
Oorlog op 11 november.
En weer vlogen de dagen om, misschien wel, omdat er niets bijzonders gebeurde. 't
Weer werd koeler, sedert de r in de maand was; de vachten van de schapen werden
dikker en dikker, de vogels vlogen in zwermen: spreeuwen en kieviten, vaak in
elkaars gezelschap, de ganzen in een spitse v, de lijsters in dansende vlucht. In de
kleine bosjes hingen de boeren hun lijsterstrikken; helderrode bessen lokten de
onnozele zangers naar een wis verderf: de glanzende merels, de koperwieken, de
beflijsters en de kramsvogels.
Met een verheugd gezicht kwam Aai aan Jaap en Jannie vertellen, dat Dirk Eelman
hem gevraagd had, ‘de bogies na te loope’. Ze wisten, wat dat betekende: 's morgens
en 's avonds moest hij naar 't bosje bij 't Lange Riet, om de lijsters uit de strikken te
halen, nieuwe lijsterbessen in de gevlochten takjes te steken en de strikken van
paardehaar zó te rangschikken, dat de etende vogels er zeker in verward raakten.
‘En ik verdien er iedere dag een kwartje mee,’ zei hij triomfantelijk. Jaap knikte.
't Was een mooie verdienste.
Maar Jannies gezichtje betrok. En plotseling barstte ze uit:
‘En ik fiend 't gemeen. En as je 't doet, dan wil ik niks meer mit je te make hewwe.’
Aai stond perplex.
‘Weerom niet?’ vroeg hij aarzelend.
‘Omdat liesters veuls te aardig benne om ze foor die smeerige boere te fange.’
‘Maar se ferdiene er toch mee,’ riep Jaap, die Aai te hulp snelde.
‘Ze hewwe zeker nag gien geld genog,’ smaalde het kleine ding.
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‘Ze moete natuurlijk ok nag ferdiene an die arme beessies!’ ‘Maar die benne er toch
foor, om ze op te ete,’ zei haar broer.
‘Ze benne om te singe,’ zei ze, ‘'t benne gien forkes.’
De jongens zwegen bedremmeld.
‘Alle dage een kwartje is ok niet niks,’ waagde Aai eindelijk.
‘Ik fiend jullie gemene patjakkers,’ barstte ze eindelijk uit; ze stampte van woede
en begon plotseling te huilen. En toen rende ze 't huis in, naar de zolder, ver van de
mensen.
‘Meikes benne niet wiezer,’ zei Jaap.
Maar Aai gaf geen antwoord. Hij liep in z'n eentje de straat op en in één ruk naar
Nieuweschild. Daar ging hij op de dijk zitten piekeren.
‘Ze benne om te singe,’ had ze gezeid.
Was dat waar? Aai hield van vogels, van de wilde, jubelende zanglijster misschien
wel 't meest van al. En hij herinnerde zich, hoe hij verleden jaar zo'n stumper in een
strik had zien hangen, een poot en een vleugel verward in het venijnig paardehaar.
Hij had de pijn en de doodsangst in het kralen oog gezien en hij had zich omgekeerd,
toen de boer zich klaarmaakte om het dier uit zijn vreselijk lijden te verlossen. Maar
de meeste lijsters hingen stijf en dood in de uitgetrokken strik, de pootjes krampachtig
opgetrokken. Dat was wel even griezelig, maar ook niet meer dan dat. En de boeren
verdienden een aardig bedrag in de maanden October en November als de lijstertrek
z'n hoogtepunt bereikte. Misschien hadden ze 't geld niet nodig maar 't was mooi
meegenomen...
Aai kwam er niet uit.
Hij keek over de effen Zuiderzee; langs het kleine strandje aan de dijk scharrelden
een paar strandpleviertjes: zeldzaam vlug en bevallig. En een groepje sterntjes zweefde
laag over het water, een lichte beweging van de vleugeltop was voldoende om de
koers te veranderen.
Plotseling herinnerde hij zich zijn verontwaardiging van het vorige jaar.
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Het was begin Juni en op de achterste bol broedden honderden sterntjes. De meesten
hadden jongen en de wijfjes vlogen voortdurend over de Oosterdijk de zee in om
visjes voor hun kroost. En achter de dijk lagen de jagers. Ze schoten op de moeders,
niet omdat ze hun lichaam wilden eten, maar omdat ze de grijswitte vleugels duur
konden verkopen. Pronkende dames versierden er hun hoeden mee. Was het te
verwonderen, dat in de broedkolonie overal verhongerde jongen lagen? Dat hij nu
en dan een dood of een zieltogend wijfje vond, dat tevergeefs geprobeerd had, het
nest te bereiken?
Aai had staan stampvoeten van woede. Precies als Jannie het daarstraks had gedaan.
't Was waar: de mensen waren vaak wreed voor de dieren. Hij dacht aan de
slachtpartijen uit de eendekooien, aan de gruwelijke staltnetten, waarin bij slecht
weer zwemmende en laagvliegende zeevogels vastschakelden, tot ze na een eindeloos
gemartel bezweken.
En plotseling voelde hij zich volstromen van een mateloos medelijden met al wat
leed in de wereld. De tranen sprongen in zijn ogen, hij zag Jannies vertrokken
gezichtje en hij wist, dat ze gelijk had. Zonder bedenking sprong hij van de dijk af
en hij ging in één ren naar huis. Ze zat op het hekje, dat de achtertuintjes scheidde.
Gelukkig alleen. Maar ze keek naar hem met boze ogen. Tot hij zei: ‘Je had geliek.
Ik zel teuge Dirk Illeman sège, dat-ie zelf sien bogies maar moet afstrune.’
Het gezichtje voor hem straalde.
‘Fijn,’ zei ze. En toen, plotseling: ‘Ik hew je theeblad ok nag. 't Staat in 't kammenet
en moeder bewaart 't foor me, tot ik trouw. En ik trouw mit jo, as je groot bent.’
***
Na Koninginnedag was de verhouding van groven en fijnen nog
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enkele weken goed gebleven. Toen vielen de twee partijen elk weer op hun eigen,
oude, starre standpunt terug. En ook tussen de kinderen begonnen de vijandelijkheden
opnieuw. Tot op de 11e November de oorlog weer uitbarstte met ongekende hevigheid.
Op die dag lopen de meisjes en de kleine kinderen in troepjes langs de huizen met
lampions en uitgeholde rapen en bieten. Ze zingen 't oude deuntje van Sinte, Sinte
Maarten en ze krijgen van de verrukte toeschouwers zoetigheden van allerlei soort.
't Is een lief geval. Maar de grote jongens vinden het àl te lief. Ze hebben een ander
vermaak. Uit alle hoeken en gaten slepen ze ijzerwaren, binden die oude rommel
met ijzerdraad aan elkaar en zeulen dan die ‘ouwe kachel’ met hels lawaai over de
hobbelkeien van het dorp. Dat màg niet - en daarom is 't te heerlijker om 't te
volvoeren.
Op een van de eerste Novemberdagen had Jan de Reiziger de zaak aanhangig
gemaakt. En er was wild over gediscussieerd, of het niet mogelijk zou zijn, grof en
fijn bij dit edele spel tot samenwerking te brengen. Aai was er voor, de meesten
voelden er nièts voor. En de disputen eindigden, toen Kobus Keizer verzekerde, dat
de fijnen al stiekem een ‘ouwe kachel’ hadden gemaakt en verstopt.
‘Dan niet,’ besliste Aai.
Ze begonnen overal te zoeken naar ijzerwerk. En hadden in een paar dagen de
hele zaak bij elkaar. 't ‘Mishok fan de Pieterman’ werd opnieuw bergplaats en de
hond mocht waker zijn. Trouwens: de fijnen hadden geen reden om te stelen - ook
hùn stapel was al moeilijk te verslepen.
Met een gerust hart wachtten ze de elfde November af.
Toen het goed donker was en de ijle kinderstemmetjes telkens weer verzekerden,
dat de kalvers staarten droegen, de koeien horens en de klokken torens, terwijl de
lichtjes dansten in de deinende stoet, kwamen de twee ‘ouwe kachels’ in actie. Ze
maakten een heidens spektakel: Jan de Reiziger liep achter de sleep, met een touw
bracht hij telkens weer de rinkelende rommel in beweging en beukte erop
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met een zware stok. En bij de fijnen deed Jan Slik precies hetzelfde. Natuurlijk
zochten ze van weerskanten eerst de meisjes op. Rakelings scheerden ze langs de
groepjes zingende kinderen heen, zonder hen ooit te raken of pijn te doen; toch
sprongen die lachend en gillend opzij als het rammelend gevaarte naderde. Katjesspel
- en niet meer dan dat.
Voorlopig bleven de beide partijen op eigen terrein. Tot de groven het waagden,
door de Koetebuurt te trekken, Verlorenkost te némen en langs de Peperstraat terug
te keren naar het veilige gedeelte. De eerste keer ging dat goed: de fijnen waren
blijkbaar op het Oostereinde van het dorp. Maar nauwelijks waren ze voor de tweede
keer in 't nauwe Verlorenkost of aan de andere kant kwam de andere ‘ouwe kachel’.
't Spreekt vanzelf, dat geen van de twee wilde wijken. En niemand minderde zijn
vaart. Dus was de botsing onvermijdelijk. De trekkers renden zonder een woord te
spreken langs elkaar heen, maar de slepen ramden elkaar en schakelden onwrikbaar
vast. Een geloei ging van weerskanten op. Ze rukten en trokken als gekken. Zonder
resultaat. De twee Jannen, aanvoerders van beide partijen, stonden tegenover elkaar,
onmachtig tegenover het noodlot. En de anderen spanden al hun krachten in om de
dubbele ‘ouwe kachel’ naar zich toe te trekken: ze hingen aan de touwen, vuurrood
van inspanning. Tot plotseling ‘het grove touw’ in tweeën sprong en de hele gemeente
achteroversloeg en een kluwen van jongens in het halfdonkere Verlorenkost naar
een uitweg zocht.
‘Geef 'm de jeksie,’ brulde Jan Slik.
De fijnen trokken met geweld. De dubbele sleep zette zich in beweging en langzaam
naderden ze de Koetebuurt. Toen konden ze niet verder. Jan de Reiziger had zich
boven op de rommel gestort en met hem erbij werd de vracht te zwaar. Bovendien
waren de anderen weer opgekrabbeld, ze sprongen naast Jan en betwistten de
tegenpartij z'n buit. Die gaf zich niet goedschiks over. Jan Slik, dolleman als altijd,
liet z'n stok neerkomen op het hoofd van Kobus
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Keizer en een wild gevecht was het gevolg. De sportriemen werden losgegespt en
de nikkelen S-en zwiepten op ruggen en koppen. Sommigen struikelden over de
rommel en raakten onder de voet. Ze gingen als dollen te keer.
Toen kwam er plotseling verandering in de situatie: Kinnebakkie greep in. Hij
was de driftigste van alle Oosterenders, door het lawaai vlak bij zijn huis waren zijn
jongste kinderen wakker geworden en ziedend van woede had hij twee emmers water
volgepompt en naderde het terein van de strijd. Niemand zag hem komen. En met
een fikse zwaai stortte hij de emmers leeg op de wriemelende hoop jongens en gilde
de hevigste verwensingen over hen uit.
Wild van schrik stoven ze weg.
En bij de dubbele ‘ouwe kachel’ stond Kinnebakkie met de twee lege emmers als
de enige overwinnaar.
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17
Aai speelt voor sinterklaas.
De toestand blééf gespannen na de strijd in Verlorenkost. Ook de verhouding van
Jaap en Aai liet weer te wensen over, al trokken ze er nu en dan wel samen op uit.
En Jannie bekommerde zich niet om de kijfpartijen van de jongens. Ze bleef even
vriendelijk als te voren tegen Aai en zocht hem overal waar het mogelijk was.
‘Je gaat veuls te veul mit Aai Visman om,’ zei moeder Bremer een keer tegen
haar.
Ze gaf geen antwoord, schudde de lange gele haren uitdagend en keek haar moeder
aan met een vaste, open blik. Trots als een kleine koningin verliet ze de kamer.
Moeder lachte heimelijk: in de grond van haar hart vond zij de omgang van haar
kinderen met Aai niet erg; hij was een beste jongen, handig en voorkomend en er
zou een goede zeeman uit groeien. Er zat ràs in de Vismannetjes. Maar haar man gaf
geen kamp. Die bleef steil, stug en onverzoenlijk. En ze bleef met hem graag goede
vrienden.
Middelerwijl naderde December en dus Sinterklaas: het grootste en mooiste feest
van de Texelaars.
Op de derde zei Aai tegen z'n moeder: ‘Ik wil dut jaar niet meer meedoen mit
jonge Suuderklaas; dat is me veuls te kienderachtig. Maar op ouwe Suuderklaas trek
ik 's evends een pakkie an. Wat zelle we make?’
‘Wel,’ lachte moeder Visman, ‘'t liekt wel of je groot wordt. Skoolkienders passe
niet op ouwe Suuderklaas. Ik so maar wachte tot ankommejaar.’
Om Aai z'n mond verscheen een vastberaden trek.
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‘Mit April gaan ik fare,’ zei hij ‘'t ken best. Ik waag het tenminste.’ Daarbij bleef
het.
Op de vijfde December scharrelden enkele kleine kinderen gemaskerd door 't dorp.
En 's avonds zetten ze een mandje bij de schoorsteen, zongen een liedje en gingen
dan naar bed. Vroeg in de morgen strompelden ze hun bedsteden uit en in 't
pikkedonker zochten ze naar de schatten, die Sinterklaas in 't mandje had gebracht.
't Was verstopt op de zonderlingste plaatsen. Dan riepen ze bij de schoorsteen ‘dankie
Sunderklaas’. er klonk wat gebrom en daarmee behoorde ‘soekertjesdag’ tot 't
verleden.
Aai deed daar niet meer aan mee. Hij kreeg op de avond van de vijfde een nieuwe
portemonnaie van moeder, een taaivrijster en een zeilend schip ‘half hard half suker’
en daarbij bleef het. De vissers waren niet eens thuisgekomen op de vierde; ‘jonge
Sunderklaas’ betekende van jaar tot jaar minder.
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Totaal anders de twaalfde. Op de tiende kwam de vloot al uit zeegroven en fijnen.
Ze haastten zich naar huis: er was werk aan de winkel. Op de elfde en twaalfde waren
ze allemaal bezig met geheimzinnige voorbereidingen.
En toen op 12 December de schemering viel trokken de jongens de straat op, vol
angstige spanning. Want ze wisten het: op die dag is het dorp voor de groten en niet
als anders voor het grut.
Op de ‘brandpet’ groepten ze samen. En 't duurde maar enkele minuten of uit de
verte klonk het geluid van een koehoorn. 't Kwam van Achtertunen. Even later werd
het beantwoord door een getoeter uit de Peperstraat en vlak daarop door een derde
signaal uit de Kneppelbuurt.
‘De streetfegers’, gilden ze. ‘En ze komme fan drie kante tegliek.’ Inderdaad: in
een wilde ren kwamen uit drie richtingen donkere gedaanten, een zak onder de arm,
een bos buigzame twijgen in de ene en een koehoorn in de andere hand. De jongens
zagen maar één uitweg: het kerkhof. Ze enterden tegen de muur op, kropen weg
achter de zerken of klommen in de knoestige linden, die het kerkhof omringden. Wie
niet tijdig zijn biezen pakte, kreeg een geduchte haal met de zwiepende takken en
wie ze in hun grijphanden vingen, werd hals over kop in de enorme zak geduwd. 't
Was een gruwelijk heerlijk spel.
Aai ontsnapte. Niet over 't kerkhof, maar door de poort van Jan Krijnen en langs
allerlei omwegen naar huis. Hij had zèlf zijn rol te spelen en hij had grote verwachting
van deze avond. Dagen lang was hij bezig geweest aan het fabriceren van een
zonderling costuum. Aan een band op zijn schouders hing een houten cirkel en een
soortgelijke hoepel van dezelfde wijdte zwabberde om zijn benen. En daartussen had
moeder kunstig een dunne lap stof gefabriceerd, zodat een reusachtige lampion was
ontstaan, waarvan Aai de spil vormde. Als hij in die lampion een brandende
stormlantaarn hield, scheen het licht door de lap heen en ontstond een
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fantastisch effect. Voor zijn gezicht kreeg hij een ‘grim’, kakelbont en vurig verlicht
door de lantaarn en op zijn haren prijkte de hoge hoed van Visman. Moeder vond de
vermomming zeer geslaagd; hij slipte de achterdeur uit en verscheen op straat. Daar
leek het de betoverde wereld. De zonderlingste gedaanten liepen, dansten of
waggelden over de straat en met een sneltreinvaart schoten daar tussendoor telkens
weer de ‘streetfegers’, die de jongens in alle sloppen en stegen vervolgden. Huis uit
huis in ging het. Ieder kwam bij ieder ander op visite. Want de huismoeders zaten
achter het theeblad en daarop prijkten behalve de kopjes uitgezochte zoetigheden.
En de moeders waren royaal op de twaalfde: ze trakteerden vorstelijk.
Aai kreeg telkens met moeite z'n lampion door de deur. Maar hij slaagde erin, de
huiskamers te bereiken en zelfs op een stoel terecht te komen. Dan prevelde hij een
paar woorden en nam de goede gaven in ontvangst.
Bij tante Engeltje zat 't kleine Heintje stijf tegen z'n moeder aan op schoot met
een angstig snuit te kijken naar de gedrochten, die in eindeloze rij binnenkwamen.
Ze had al haar liefde en toewijding nodig om 't jongetje tot bedaren te brengen. Weer
zag Aai, hoe stil en fijn ze was. Oppa Visman, driftig als immer, maakte kinderachtige
grapjes tegen de Sunderklazen en neuriede daar tussendoor alle toepasselijke liedjes,
die hij bedenken kon. Hij voelde zich te oud om mee te doen, maar genoot hevig.
Voor de tiende keer vertelde hij Engeltje, in welke gedaanten hij vroeger verschenen
was en hoe hij de ‘matjedor’ op de dansvloer was geweest. Ze herkenden Aai niet.
De enige, die een zeker vermoeden had, was tante Annie.
Toen hij daar in de grote voorkamer zat, zei ze tegen Lee: ‘Kiek, dat is toevallig:
hee het precies zoo'n hooge hoed op as Piet Visman het en ik geloof, dat ik die lap
groene stof fan de Sinte Maarte al eres eerder bee mien zuster sien hew. Maar Aai
ken 't niet weze:
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dat is nog een skoolkiend, die nog niet droog achter sien oore is; die hòòrt nag niet
bee de Ouwe Sunderklazen.’
Lee lachte. ‘Jee sit te visse,’ zei hij. ‘Maar je het nag gien beet.’ Aai slokte haastig
z'n lekkers naar binnen en verdween met stille trom. 't Kwam er op aan, zo lang
mogelijk onbekend te blijven. ‘En as tante Annie te kwèke begon, dan was de
mooiigheid er gauw af.’ ‘So ik ok na Sijp gaan?’ vroeg hij zichzelf af.
‘Och, weerom niet. Gien mens weet wie of ik ben.’
En zo stapte hij ook de gang in bij z'n oude vijand. Die zat met z'n vrouw in de
achterkamer. En ze waren blijkbaar verrukt, dat ‘ien fan de Sunteroms’ ook aan hen
had gedacht. Blijkbaar waren er nog niet veel geweest: er lagen nog stapels taai en
sukerdetaai op de gasten te wachten. Sijp was blijkbaar veranderd. Hij leek heel
opgewekt, praatte aan een stuk door en maakte nu en dan een grap tegen Jantje. Met
zakken vol lekkers verliet Aai het huis Achtertunen.
En toen begon de grote strijd. De hele avond wist hij al, wat hij van plan was te
doen, maar hij durfde het zich bijna niet bekennen. Drie-, viermaal liep hij de
Peperstraat op en neer. Toen duwde hij met kloppend hart de deur van buurman
Bremer open en stapte naar binnen.
De hele familie zat om de tafel. Vader Bremer verfoeide Sinterklaas niet, maar hij
was te ernstig om aan de maskerade mee te doen. Dat was goed voor een potsenmaker
als Piet Visman, die natuurlijk de held van de avond zou zijn. Toch was er iets
feestelijks in de kamer: ze speelden op ‘het gansje’ met knoopjes als inzet. En ook
hier stond de onvermijdelijke koekschaal op tafel. De meeste Sinterklasen vermeden
het huis. En met stroeve blik keek Bremer naar de lampion, die binnendanste. Moeder
stond op, schoof een stoel naar voren en ze zei vriendelijk: ‘Gaat u sitte, Sunderklaas’.
En ze schonk koffie voor hem in en presenteerde een ‘kruudboaltje’. Aai fluisterde
een ‘dank u’; hièr wilde hij zich helemaal niet verraden. Hij ontdekte, dat Jaap hem
met vorsende blikken bekeek:
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het zweet brak hem uit. ‘Stel je foor,’ dacht hij. ‘dat de grim offoalt; Bremer trapt
me zóó de deur uut.’ Maar de grim hield het. En uit niets bleek, dat men hem
herkende. Of wist Jannie wie hij was? Er glansde een stil lachje op haar gezicht. Was
er iets aan zijn costuum, dat ze herkende? Of raadde ze eenvoudig, dat hij het was?
Hij zat bedremmeld op de punt van de stoel en werkte met grote moeite een stuk
van het ‘kruudboaltje’ naar binnen. Toen greep hij twee pakjes uit z'n zak, schoof er
een naar Jaap en een naar Jannie. Die keken vreemd op: het was geen gewoonte, dat
‘Sunterklasen’ op 12 December cadeautjes offreerden. Maar de kinderen pakten de
verrassing gretig aan; uit het pakje van Jaap kwam een mes, met een anker versierd,
te voorschijn: Aai had het van zijn spaargeld betaald - 't kon er wel af, nu het toch
onmogelijk bleek, het geld voor een nieuwe fiets bij elkaar te brengen. Jannie scheen
te aarzelen: ze maakte een beweging, of ze de kamer wilde uitvluchten om ergens
in eenzaamheid te onderzoeken, wat die geheimzinnige ‘Sunderklaas’ haar had
gebracht. Maar vaders strenge ogen beletten de vlucht; daarom rolde ze papier na
papier van het pakje af, tot een wit poeierdoosje verscheen, waarvan het bovenste
etiquet zorgvuldig was weggekrabd. En uit het doosje haalde ze in vrezen en beven
een fijn zilveren ringetje, waarop een rood steentje pronkte. Aai had het van z'n
moeder afgebedeld: het was een antiek dingetje, afkomstig van een oude generatie
der Vonken. En het was telkens overgegaan van moeder op dochter. Maar moeder
Visman had alleen een zoon en daarom had ze eindelijk gehoor gegeven aan Aai's
dringende verzoeken.
‘As ik later mit Jannie trouw, bluuft 't toch in de familie,’ had hij gezegd.
En lachend was moeder voor dit argument bezweken.
Nu lag het op het handje, waaraan hij het wilde zien schitteren.
Jannie keek er naar met blinkende ogen.
‘'t Is mooi,’ zei ze uit de grond van haar hart.
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Vader Bremer zei niets. Hij keek met grote aandacht naar de geheimzinnige bezoeker
en naar het ringetje. 't Was duidelijk: hij vond het een beetje ongepast om dergelijke
cadeaux van een onbekende aan te nemen. Maar... 't was Sinterklaas en op die dag
mag je geen enkel geschenk afslaan. En daarom zei bij tenslotte:
‘Nou Sunderklaas, dat is eigelijk veuls te mooi foor de kienders. Maar je wordt
bedankt.’
Die toestemming brak het ijs. Jaap knipte z'n mes keer op keer dicht en Jannie
schoof 't ringetje aan haar vinger. Aai had wel geweten, dat 't precies zou passen.
Hij mompelde een paar onverstaanbare woorden, rees op uit zijn moeilijke houding
en verliet de kamer. Daar verdiepte men zich in de vraag, wie de gever was geweest.
Aai's naam werd niet genoemd - niemand rekende er op, dat een jongen van twaalf
jaar mee zou doen met de maskerade op Ouwe Sunderklaas. Alleen Jannies ogen
glansden, maar ook zij noemde veel andere namen...
Aai had genoeg van het spel. Hij ging rechtstreeks naar huis, keilde de hogehoed
in een stoel en stroopte z'n lampion af. Vader was niet thuis; die zwierf in het costuum
van een hardloper door het dorp. ‘De eeuwige jeugd,’ zei moeder; ‘die man wordt
nooit wiezer.’ Aai stapelde alle lekkernijen uit z'n zakken op een bord tot grote
vreugde van moeder. Er was van alles en nog wat: kruudboaltjes, devekater,
sukerdetaai, pepermoppen, Jantjes van Gaayen - alles zoet, zoet, zoet...
‘'t Is eigelijk een gekke bedoening,’ zei ze. ‘Wee geve koek en taai en sukerdetaai
an de Sunderktasse, die hier komme en vader en jee brenge weer are spulle mee.’
Zo was 't precies; maar de dingen, die je kreeg, smaakten altijd veel lekkerder dan
wat je zelf gekocht had.
Onmiddellijk na zijn démasqué ging Aai de straat weer op. Hij genoot van alles
wat hij zag, ontmoette nu en dan zijn rennende en rinkelende vader en sloop, laat in
de avond, de herberg van Koppen in, waar de dansende gemaskerden elkaar
verdrongen.
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Sommigen hadden hun ‘grim’ afgelegd, anderen deden het, zodra iemand hun juiste
naam noemde. Enkelen bleven onbekend; nog dagen lang verdiepte men zich in de
vraag, wie ze waren. Van een paar kwam het nooit uit. Ook was er niemand op de
gedachte gekomen, dat Aai Visman in de lampion gezeten had.
Toen hij de volgende dag Jaap en Jannie ontmoette, hingen ze een lang verhaal op
over 't bezoek van de ‘Sunderklaas’ met cadeautjes. Aai bewonderde 't mes en van
't ringetje zei hij alleen: ‘'t Siet er wel aardig uut.’
Jannie lachte witjes.
‘Ik weet, wie de Sunderklaas was,’ zei ze. ‘Maar ik seg 't an gien mens.’
‘Hoe ken je dat wete,’ vroeg Aai verschrikt.
‘Onder sien onderste hoepel kwamme sien skoene foor de dag. De stommerd had
fergete, are an te trekke.’
Aai bloosde - ze had inderdaad gelijk.
En toen Jaap even de kamer uitliep, zei ze haastig: ‘En in 't rinkie staan de letters
J.V. Fertel ers Aai, is dat Visman of Vonk?’
Toen lachte de jongen.
‘'t Betekent Jannie Visman’, zei hij spottend.
Jaap begreep niet, waarom ze beiden zoveel plezier hadden, toen hij terugkwam.
Maar ze lieten hem in de onzekerheid.

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel

209

18
Een barre tocht.
Vlak na Sinterklaas viel de winter in. Een winter, zoals ze die in jaren niet beleefd
hadden. De Waddenzee vroor dicht, zover het oog reikte en de Oostenwind kruide
het ijs tegen de dijk op tot de top. Sneeuw bleef uit en toen na drie weken van strenge
vorst de temperatuur wat milder werd en de zon straalde uit een heldere hemel,
kwamen de schaatsen voor de dag.
Er was een ijsbaan op het land achter het bosje, waarin Dirk Eelman gewoonlijk
zijn lijsterstrikken hing en dat in de wandeling ‘het lange Riet’ werd genoemd. En
niet ver daarvan lag voor de krabbelaars ‘de Plas’.
Aai en Jaap waren de krabbelperiode al lang te boven; ze voelden zich ‘matjedors’
ouder de jongens. Zodra de school uitging, renden ze naar huis om de schaatsen en
dau naar de baan. Oppa Vonk, altijd bij de pinken als er wat viel te verdienen, had
er een chocoladetent: kopjes van één cent voor de kleintjes, kommen van drie voor
de groten. Gewoonlijk was zijn brouwsel prima; een enkele keer mocht de chocolade
wat ‘sangerig’ zijn, de vissers, de boeren en hun kroost waren er niet minder happig
op. En ook Aai profiteerde: het sprak vanzelf, dat hij niet betaalde.
Gewoonlijk begonnen ze met de baan een paar keer op en neer te rijden, dan
maakten ze een ‘sliert’, reden met z'n tienen in een rij en zwenkten aan 't eind van
de baan met zo'n vaart om, dat de achterste jongens ‘omkukelden’ of ver het land
opstoven. Een enkele keer ontfermden ze zich over de meisjes en reden ze twee aan
twee. En zo kon het gebeuren, dat Aai en Jannie nu en dan bij elkaar waren zonder
dat iemand er aanstoot aan nam. Op de

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel

210
ijsbaan mocht dat; daar vermengden zich fijn en grof zonder bedenking - er waren
geen afzonderlijke ijsbanen voor de strijdende partijen; 't werd er een totale
verbroedering. Dezelfde jongens, die elkaar bij de Meierblis en de ‘ouwe kachel’
bont en blauw hadden geslagen, krioelden nu dooreen en gingen vriendschappelijk
met elkaar om. Aai zorgde er wel voor, dat hij nu en dan ook met andere meisjes
schaatste: met Soutje Timmer even vaak als met Jannie Bremer. Maar bij Soutje was
hij stroef en bij Jannie van een uitdagende vrolijkheid. Hij vertelde haar over zijn
Indianenboeken, over de gebeurtenissen uit school en hij hing grootse verhalen op
over de jaren, die komen zouden: ‘dordemantje’ in April, knecht àls hij zeventien en
de opvolger van zijn vader, zodra hij twintig was. En Jannie luisterde met eerbied
naar de jongen, die de schoolbanken al bijna was ontgroeid. Ook zij had haar
toekomstdromen, maar ze sprak er niet over.
Toch, hoe genoeglijk dit baantjerijden was, geen jongen kon er op de duur genoegen
mee nemen.
‘'k Wil eres een keer heelegaar na Cocksdorp,’ zei Aai op een gedenkwaardige
dag tegen z'n vader en moeder. Vader was doorlopend thuis, nu de zee vol ijs lag.
Geen blazer kon de haven uit, waarin het ijs soms over de schuiten heenschoof.
‘Dat zei je wel uut je lief late,’ zei moeder dreigend.
Maar vader zei onmiddellijk: ‘Hee ken best reje. En misskien so ie Cocksdorp wel
hale. Maar hee moet toch nag maar een paar jaar wachte: 't is een sweere rit en 't ies
in de dieksloot fan polder Eierland is niet erg mooi. Se hewwe 't lang opehouwe en
er lège een boel skosse in.’
Aai had niets meer gezegd. Maar zijn besluit stond vast: hij zou ze thuis laten zien,
dat hij ‘best reje’ kon.
Daarom pakte hij op Zondagmorgen, ‘twield vader en mem na de kerk ware,’ wat
boterhammen in een papiertje, propte die in zijn zak, hing z'n schaatsen aan z'n stok
en liep naar de ‘Noorderdiek’. Door polder ‘het Noorden’ kon je langs allerlei
dwarssloten de
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dijksloot achter de Eierlandse dijk bereiken en dan kon je, stevig doorspurtende, in
enkele uren het dorp bij de vuurtoren halen.
't Begin viel niet mee. 't IJs in de eerste polders was slecht en telkens moest je over
dammen klauteren voor je verder kon gaan. Maar toen hij eenmaal de dijksloot te
pakken had, werd het een spelletje. De Zuidooster blies hem als een veertje vooruit.
Rechts lag tie dijk, links de eindeloze polder Eierland met in de verte de golvende
duinenlijn. Enkele boerderijen braken de eentonigheid van de vlakte. Wat meeuwen
zwierden over de akkers en nu en dan kraste een bonte kraai. Maar de troosteloosheid
van het landschap hinderde Aai niet. Hij voelde zich koning met tie wind in de rug
en het doel voor zich, dat naderde en naderde: 't streepje van de vuurtoren wies in
lengte en dikte, de huizen van Cocksdorp werden zichtbaar en na een paar uur, nog
maar weinig vermoeid, vloog hij de Rogsloot in, waar hij de vlaggen van de officiële
ijsbaan zag wapperen in de wind.
‘Nou wete ze, dat ik reje ken,’ zei hij tevreden.
Maar nauwelijks zwierde hij met brede halen over 't spiegel gladde ijs van de wijde
sloot, of hij kreeg een gevoel van grote onzekerheid: er was iets met z'n linkerschaats
niet in orde. Toch zette hij door, toen hij plotseling wat hoorde knappen en hals over
kop de wal intuimelde. Hij zag het onmiddellijk: zijn linker hielleer was gescheurd
- en hij had een pijnlijke knie door de val.
‘Gelukkig, dat 't niet eerder beurd is,’ mompelde hij spijtig. Op z'n ene schaats
schoot hij verder: ‘ien-bientje-vrik’, zoals kleine kinderen 't doen, die net leren rijden.
Aan 't eind van de sloot bond hij al en ging 't dorp in. En geen halfuur later was hij
weer op de baan: z'n schaatsen waren weer in orde. Maar zijn knie stak lelijk. Het
was nodig, die een poos rust te geven. Daarom reed hij de tent binnen, bestelde een
kop chocola van drie en begon z'n boterhammen te verslinden. Hij bleef er een uur
hangen; toen werd hij opgeschrikt door het geschetter van een trompet. Van alle
kanten dromden de Cocksdorpers samen: wedstrijd!
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Zo spannend werd die hardrijderij, dat Aai de tijd volkomen vergat. Hij genoot van
het wilde rijden: de kop diep voorover, de rug gebogen, de armen eerst op de rug en
later heftig zwaaiend langs de zijden, schoten de concurrenten over de baan. Aai
keek aandachtig toe; hij zou later óók uitkomen in wedstrijden, nam bij zich voor en
nu bestudeerde hij de methoden, die de verschillende ‘matjedors’ toepasten om de
prijs: een geweldige ham of een deuvekater, die zwart zag van de krenten en de
rozijnen, te veroveren. Hij keek naar de stand van de schaatsen, naar de houding van
het lichaam, naar de wijze, waarop ze zich afzetten met de scherpe kant van het ijzer,
naar de armslag, die voor ieder verschillend was. En hij nam zich voor, op de
terugtocht de verschillende methoden te beproeven.
Zozeer nam de wedstrijd hem in beslag, dat hij niet bemerkte, hoezeer het weer
veranderde. Een grijs floers hing voor de zon en nu en dan dwarrelde een
sneeuwpluisje naar beneden. Pas toen de jury een beslissing had genomen, drong het
tot hem door, dat hij nog terug moest naar Oosterend. Nog een keer dronk hij een
kop hete chocola, hij kocht een paar ‘blaauwe koeke’ voor onderweg en toen wendde
hij zich naar het Zuidoosten.
‘Drommels,’ dacht hij onmiddellijk, ‘dat foalt niet mee.’
Maar hij was uitgerust, z'n knie voelde hij maar even en vol moed klopte hij tegen
de wind in: 't hoofd gebogen, de rug rond, de handen achter zich en rijdend met korte,
rechte slagen. De lucht werd dikker, de zon was verdwenen, grauwe slierten van
wolken schoven langs de hemel en gestadig viel de sneeuw. Ook scheen de wind aan
te wakkeren: op een onaangename manier striemden de vlokken hem in het gezicht.
Hij trok zijn ‘pool’ diep over de ogen en strikte zijn das om zijn jaskraag. De tanden
op elkaar geklemd zette hij door. 't Scheen al schemerig te worden en hij leek wel
de enige rijder te zijn op dit eindeloos traject. Slag volgde op slag - hij kon niet
bepalen of hij hard opschoot tegen de krachten van de wind en sneeuw. Wel ontdekte
hij, dat hij moe werd en ook scheen zijn
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knie meer pijn te doen dan straks. Een ogenblik bleef hij staan en keerde zich even
om, met de bedoeling, adem te scheppen.
Toen hoorde hij het krassen van schaatsen en uit de witte schemering doemde een
donkere gedaante op. Een onbekende.
‘Dat foalt niet mee, jonkie,’ zei de man. ‘Ken je d'r niet meer teuge op?’
Aai was te trots om onmacht te bekennen.
‘Nag wel,’ zei hij voorzichtig, ‘maar ik moet ers effe uutblaze.’
De man lachte.
‘Leg maar op,’ zei hij, ‘mit sien twieë ree je makkelijker.’
Gretig greep Aai de toegestoken hand.
En in snelle vaart gingen ze nu verder. 't Reed heerlijk in de luwte van de brede
rug vóór hem. De man zei geen woord, maar 't was een vreugde, hem te volgen.
Zo ging het door, tot vlak bij het kanaal een boerderij uit de warreling van
sneeuwvlokken oprees.
De man hield z'n vaart in.
‘Zie zoo,’ zei hij, ‘ik ben er. Wil je nag effe mee na binnen gaan om een warm
bakkie?’
‘Bedankt,’ zei Aai. ‘'k So wel wille, maar ik moet nag heelemaal na Oosterend en
't wordt al donker.’
‘Na Oosterend? Jonge, dan ben je d'r nag lang niet. 't Spiet me, dat ik je niet voarder
brenge ken, maar ik moet na huus om te melke. Nag een klein uur, dan ken je over
de diek en in 't Noorde hei je de wind opsee. En deer benne luwwe kante an die diepe
sloote.’
Met een korte groet scheidden ze.
En Aai begon opnieuw in z'n eentje tegen de wind in te spurten. 't Ging eerst weer
goed: hij was behoorlijk uitgerust in de luwte van de brede rug. Maar van minuut tot
minuut werd het zwaarder. De wind scheen al sterke te worden. De sneeuwvlokken
werden dikker en in de sneeuwlaag op het ijs verdwenen de schaatsen tot het hout.
't Ging bij iedere slag moeilijker.
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Hij voelde zich doodmoe en het pijnlijke steken van z'n knie hield aan. Klein voelde
hij zich in het natuurgeweld om hem heen.
En eenzaam.
Een verloren mens.
De tranen sprongen hem in de ogen. Van vermoeidheid en van medelijden met
zichzelf.
‘Had ik maar beter na moeder en vader luusterd,’ mompelde hij. Maar 't was te
laat - hij mòest er doorheen.
En weer beet hij de boventanden in z'n onderlip en sloeg uit.
't Mocht niet baten: na enkele minuten gaf hij het op. Hij kòn niet verder, z'n knie
hinderde hem bij elke streek en z'n rug kon hij ternauwernood meer strekken.
‘Eve ruste,’ zei hij tegen zichzelf.
Hij zocht de luwste kant van de vaart op, keerde z'n rug naar de wind en wierp
zich in de wal.
En daar begon hij te huilen als een kleine jongen, wanhopig en niet wetende, wat
hij doen moest.
Zo lag hij lang. Een doffe berusting kwam over hem en hij vergat de wereld.
Tot hij gewekt werd door het snelle krassen van schaatsen, helaas van de verkeerde
kant.
Maar het was een weldaad, in die al dreigender wereld een menselijk wezen bij
zich te weten. En voor hij zich remmen kon, riep hij hartstochtelijk: ‘Help... help...’
‘Ha, die Aai!’ klonk het uit de verte.
Hij sprong op, volkomen verbouwereerd.
En toen snikte hij: ‘Vader... vader...’
Piet Visman zette de achterkant van zijn schaats scherp en remde: ‘Nou, jong,’
zei hij alleen, ‘ik ben blied, dat ik je fonde hew. Haak maar in.’
En daar gingen ze met z'n tweeën. Zonder een woord, maar gelukkig als nimmer
te voren.
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Afscheid.
Toen de eerste kieviten weer in de polders ‘schermden’, lei meester Bouma de laatste
hand aan de zesde klasse.
Ze dreunden nog één keer alle plaatsen en wateren van Nederland en Europa op,
maakten de laatste taallessen uit het ‘hoogste’ boekje en cijferden een stel
ingewikkelde sommen uit en luisterden met gespannen aandacht naar de verhalen
van de meester over de Transvaaloorlog, waar Cronje, Joubert en De Wet hun
heldendaden verrichtten.
En op de 31e Maart schreven ze hun ‘krans’. Dat was een vel fijn blank papier
met rozen en anjelieren versierd. Met de tong uit de mond penden ze het vers over,
dat meester met prachtige krulletters op het bord had geschreven:
‘'k Ga thans voor het laatst ter schole,
'k Schrijf zo mooi als ik het kan;
't Laatste schrift dat ik U tone
Geve daar de blijken van.’

En toen het wonder was verricht en meester goedkeurend had geknikt, rolden ze de
‘krans’ voorzichtig op, stapten uit hun bank en gaven meester de hand, zomaar midden
onder schooltijd. Even wipten ze nog aan bij meester Daalder en toen was het
schoolleven afgelopen. Vreemd en onwennig liepen ze naar buiten, nagegaupt door
de kinderen, die nog moesten blijven.
Moeder Visman vond de krans schitterend. Ze beloofde Aai, dat ze een lijst zou
kopen en hem dan achter glas op zou hangen in de kamer.
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En Aai zei: ‘Nou ik toch fakansie hew wo ik mitien maar na Den Burg gaan. Ik wil
tante Baafie nag goeiedag sège foor ik fare gaan.’
Want dit was ‘opgeleid pandoer’: Maandagmorgen ging Aai als ‘dordemantje’
met de 94 de haven uit.
‘Goed,’ zei moeder. ‘Kom dan morge maar weerom. Fandaag ken je wel loope,
maar gaan morge maar met de déli.’
‘'t So sonde weze. Ik ken morge ok best weer loope. Jan Boon het geld genog.’
‘Nou, je siet maar. Je het nou de tied an jezelf.’
En haastig breide ze voort: de blauwe trui moest nog af, voor de jongen uit varen
ging. Ze zag er wel tegen op en 't zou bàr stil wezen in huis. Maar 't leven was nu
eenmaal zo: ‘Kleine kinders worre groot en Aai most een goeie visser worre; en weer
kon ie de kunst beter leere as bee sien bloedeige vader.’ Maar ondanks deze redenering
zuchtte ze, toen ze de jongen voorbij de ramen zag gaan in de richting van de
Kneppelbuurt. ‘'t Leve fan een vissersvrouw foalt niet mee. Altoos de manne de heele
week fan huus en dan dat lillike weer soms - 't was om te grieze.’
Aai voelde zich rijk en gelukkig. Daar zaten nu overal de kinderen in de scholen
en hij liep als een banjerheer over de straat. In de Kneppelbuurt floot hij een paar
maal een vals wijsje voor de ramen van de school, dan sprong hij veerkrachtig over
't hek van Dirk Eelman en zette koers langs 't landpad naar Den Burg. Er woei een
bolle wind en nu en dan kletterde een buitje naar beneden: wat bekommerde zich
een ‘dordemantje’ om slecht weer? Fluitend liep hij verder, dwars door De Waal,
langs de molen en dan naar Den Burg. Nog altijd voelde hij zich daar niet op z'n
gemak: 't enige van de zeven dorpen, dat hem benauwde. Maar hij hield zich groot,
douwde z'n handen diep in de broekzakken, stak de neus in de wind en liep met de
schommelende gang van de vissers: die Burgers kondon hem gestolen worden: ‘ze
moste nou maar es begriepe, dat een dordemantje meer waard is as een boereknuppel.’
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Tante Baafje sloeg de handen in elkaar toen ze hem plotseling zag. ‘Wat is dat nou?
Docht je, dat 't alweer kermis was? Most je niet na skool?’
‘Nee.’ zei hij effe, ‘ik hew fakansie.’
‘Zoomaar? Is meester Bouma ziek?’
‘Gelukkig niet, maar ik hoef niet meer te leere. Ik ben fan skool of, fanochte hew
ik mien krans skreve en Maandag gaan ik mee mit de skuut.’
‘Mens, mens,’ zei 't oude wijfje. ‘hoe kon ik 't fergete. Morge is de eerste April.
Dat wist ik toch ok wel, want Joopie fan de bure het strakkies een koekeboom uutzocht
achter in de tuun.’
Aai lachte.
‘Ze bluve ok altoos de kleine kienders maar foor de gek houwe,’ zei hij. ‘Ik weet
nag best, dat 't prumeboompje bee ons in de tuun mien koekeboom was, doe ik nag
pas op skool was. Alle dage sat er een koek an en moeder hieuw maar vol, dat die
er angroeide. En op een keer was de klok achter en doe kwam ik uut skool en doe
sag ik, dat ze de koek er an vast bond. Wat ken je toch stom weze as je nag klein
bent.’
‘Laat ze maar,’ suste tante Baafie. ‘Een mens is gouw genoeg groot en dan komme
de zorge. Die beginne nou foor jo ok al.’
Weer lachte de jongen.
‘Zorge,’ zei hij spottend. ‘'t Is fijn om te fare. Ik hew er al genog naar ferlangd.’
‘Ben je dan niet bang foor storm en onweer? Er benne toch al heel wat skute
ferongelukt.’
‘Maar d'r benne d'r nag veul meer bluve fare,’ zei hij luchthartig. Toen begon 't
oude tantetje te vertellen. Ze bad aan Oudeschild gewoond. En daar veel stormen
beleefd. Ze schilderde in levendige kleuren de taferelen uit het verleden: de plotseling
opkomende buien, de golven, die brandden tegen de steenglooiing, de vrouwen, die
met de boezelaars over 't hoofd op de dijktrappen stonden en tuurden over de
grijsbestoven zee, waar hun mannen vochten met
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de dood, de blazers, die met stormzeilen kwamen aanrijden over de wilde wateren,
recht op de haven aan en dan meesterlijk tussen de hoofden werden gestuurd: twee
man aan het roer en touwen om de helmstok en de bolder - met geweld sleurden ze
het zeil onmiddellijk omlaag. En haar stem beefde als ze sprak over de telegrammen,
die de vissers verzonden: ‘veilig in Terschelling’ of ‘we zitten in Den Helder, alles
goed’.
Maar er waren ook vrouwen, die vergeefs wachtten op bericht en dagen van
spanning, ondraaglijk, gingen voorbij, eer men zekerheid had gekregen: tòch ergens
binnengevallen of met man en muis vergaan. Aai herinnerde zich dat van de laatste
storm, waarbij vijf Oosterenders verdronken waren. Twee waren er aangespoeld en
bij de kerk begraven: alle vissers hadden achter de baar gelopen en hun gezichten
waren strenger en stiller dan ooit.
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‘So je maar niet liever bee de boer gaan?’ vroeg Baafje. ‘Ze kenne je deer best
gebruke. Denk an 't spreekwoord: beter mit een ouwe wage op 't land as mit een
nuwd skip op zee.’
‘Nooit,’ zei Aai. ‘De Vismannetjes benne altoos vissers weest en zo moet 't bluve.
Ik ben niet bang foor de zee.’
Toen zwegen ze lang. Baafje begreep: het besluit was muurvast - er was geen
ontkomen aan. Daarom begon ze over vrolijker onderwerpen te praten en de avond
vloog om. Vrijdag ging Aai weer naar huis en in zijn zak droeg hij de nieuwe
portemonnaie met vijf blinkende guldens - geschenk van tante Baafie.
Hij kwam niet tot rust die dag.
‘Je loopt bee je steert om,’ zei moeder. ‘Ik so maar weer na skool gaan.’
‘'k Wo nag liever.’ riep hij luid. ‘Ik zel eres kieke of Jaap er is.’ Jaap wàs er. Ook
dié had z'n krans geschreven; zijn vers was stichtelijker dan dat van Aai. En ook hij
had geen rust. Want Maandag voer hij uit met de 77: schipper Bremer.
Ze voelden zich lotgenoten. En 't leek hen of ze van alles afscheid moesten nemen
voor eeuwig. Zonder een afspraak te maken liepen ze naar de Aliesbrèg, tuurden een
lange tijd zwijgend en diepzinnig in het water, waar de ‘spierinkies’ als ragfijne
schuitjes voortschoten en ze zuchtten. Ze gingen naar Oost, zaten er een poosje in
‘Krasse Keet’, het witte huisje op de dijk en tuurden over de bol naar de molen van
Gerrit Dekker, de ‘halve wilde’. En even spraken ze over de vloot van de
Watergeuzen, die hier de een-endertigste Augustus was geland. Op de terugweg
keken ze even naar de ‘boe’ van Slik en ze lachten tegelijk, toen ze dachten aan de
vechtpartij in het donker, nu bijna een jaar geleden. ‘Kienderspul allegaar.’
Zaterdag wandelden ze naar Nieuweschild. Ze zaten er lang op de dijk, kauwden
op grassprieten en wierpen nu en dan een steentje in het water. ‘Zwemmen.’ dachten
ze, en... ‘de draaimolen’. 't Leven was vol herinneringen!
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Maar Zaterdagmiddag hadden ze geen tijd voor elkaar. Ze waren niet bij de vaders
vandaan te slaan, die nu immers hun schippers waren. Honderduit vroegen ze, ook
naar de dingen, die ze al lang wisten. Ze pakten de geruite zakken in, waarmee ze
hun plunje naar boord moesten dragen. En ze pasten, voor het laatst, de trui en de
boezeroen, die hun moeders hadden gemaakt.
Op Zondagmorgen gingen ze elk naar hun eigen kerk. Ze luisterden aandachtiger
dan ooit naar de preek en hadden beiden het gevoel, dat die speciaal voor hen was
bedoeld. En ze zongen de psalmen met luider stem en veel gevoel. 't Was ernstig en
plechtig en om nooit te vergeten.
‘Nou gaan ik maar gedag sège,’ zei Aai, onmiddellijk na de maaltijd. Vader lei
‘om een sleepie’ en moeder las de Texelaar.
‘Welja,’ antwoordde ze verstrooid. ‘Je het nag een boel haves te bezeile.’
‘Morge zeil ik de have uut.’ schertste de jongen.
Maar ze reageerde niet. Teveel verdiept in 't nieuws of te vol van gemoed om over
dit onderwerp te praten?
Aai gaf er zich geen rekenschap van. Hij liep eerst maar naar tante Annie en ome
Lee. Die hadden ‘'t theetje al bruun’ en Sijp en Jantje waren op visite. Aai kwam er
graag: tante Annie bleef de vrolijke meid, die ze altijd geweest was. Uit alles bleek,
dat ze volkomen als schoondochter was aanvaard. Sijp keek naar haar met glundere
ogen en Jantje was compleet gek op haar. En nu ze wisten, dat er over enkele maanden
een kleinkind zou komen, waren ze helemaal verguld.
‘Zoo, zoo,’ zei Lee. ‘je gaat er dus morge fandeur. Weet wel wat je begint, jonge.
Ik wier maar boer. Dan bluuf je bee je moeder en 't boereleve is nag zoo gek niet.
Fraag 't maar an je tante.’
‘Och,’ peinsde ze, ‘dat is wel waar. Maar de Vismannetjes moete de zee op; die
deuge niet foor de woal.’
‘En ik wo je wel as boereknecht hewwe,’ riep Lee.
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‘Nee, ome Lee, dat ken niet. Ik wil Sime niet wegjage. En ik wil veul liever fare.’
‘Nou, dan is er niks an te doen.’
En, zijn vrouw aankijkend, voegde hij er aan toe: ‘Dan moet jee er maar foor zorge,
Annie, dat 't buitje een jonge is - dan hewwe we deer later een goeie knecht an.’
‘Welja,’ meende Sijp, ‘zoo hoort het: boerekienders worre boere en visserskienders
gane visse.’
‘Maar de boere visse ok wel ers,’ zei Lee. ‘En dan fange ze de dochters fan de
vissers.’
‘'t Was een goeie vangst,’ bromde Sijp.
En weer, als lang geleden, liep Annie naar hem toe en zoende hem op z'n
rimpelwangetje. Hij greep deze keer niet naar zijn zakdoek. Toen Aai 't grote huis
in de Peperstraat verliet, droeg hij een zakmes met een anker mee als cadeau van
tante Annie en Sijp had hem gracelijk een rijksdaalder geoffreerd.
Bij Oppa Vonk kreeg hij een tabakszakje van zeehondenhuid.
‘'k Hew die rob zelf skote,’ zei de oude man. ‘Je mag nag wel niet rooke, maar as
je een poosie an boord bent, begin je vanzelf te prume. En dan ken je 't mooi gebruke.
Ik hew er al puur wil fan had.’
Grootje had een kostbaarder geschenk: een nieuw testament.
‘Je moet ok op sien tied an ons lieve Heer denke.’ zei ze met haar bevende
stemmetje, ‘je het Him op zee nag meer noodig as an de woal.’
Oppa Visman gaf niks. ‘'k Hew gien geld,’ zei hij, ‘en ok gien spulle.’
Maar tante Engeltje kwam met een nieuwe rooie zakdoek op de proppen. En zo
was Aai volledig ingespannen, toen hij de kant rond was geweest.
's Avonds snapte hij nog even de deur uit. En hij had geluk: precies op dat moment
kwam Jannie naar buiten.
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‘Zoo,’ zei hij, ‘dat treft mooi. Weer gaan je na toe?’
‘Na tante Teuntje. 'k moet de krant na d'r toebrenge.’ Aai liep mee.
‘Morge gaan we fare.’
‘Ja, net as Jaap. 't Zel freemd weze. En leeg. Vooral foor je moeder. Mien moeder
het mee nag.’
‘Dat went wel,’ zei Aai luchtig.
‘Nee, dat went nooit. Ik zei jullie erg misse.’
‘Natuurlijk. We ware toch altoos mit sien drieë bee mekaar.’ ‘'t Wordt foor mee
ok een aar leve.’
Toen zwegen ze. En ze zeiden niets meer, voor ze de deur van tante Teuntje hadden
bereikt.
‘Ik dreeg je rinkie alle dage,’ zei ze toen plotseling.
‘'t Rinkie fan Jannie Visman.’ lachte Aai.
‘Ja,’ zei ze peinzend. ‘Zoo zel 't altoos bluve: Jannie Visman.’ Ze gaf hem een
hand: ‘Daag, hou je maar goed.’
‘Nou moet ik eigenlijk een kus op die hand geve.’ dacht Aai. ‘Zoo staat het in de
boeke.’
Maar hij zei alleen maar ‘daag’ en liet het handje los.
Toen keerde hij zich bruusk om en rende in één spurt naar huis. ‘Je so je gemoed
vol krigge.’ bromde hij tot zichzelf.
***
Om vijf uur ging de wekker. 't Werd ‘reppe en skreppe om klaar te komme’. Maar
om kwart voor zes liepen ze de deur uit. Vader gaf moeder de Maandagse zoen.
‘Skreeuw maar niet,’ zei hij, ‘ik zel goed op je jonge passe.’
Moeder was niet in staat om te antwoorden. Ze streek de jongen even over zijn
baren, zoende hein op beide wangen en liep dan haastig het huis in. Daar begon ze
te werken als een duivelin...
Aai waren de tranen in de ogen geschoten. Maar hij hield zich goed.
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Vlak achter zijn vader ging hij de weg, die hij nog duizendmaal af te leggen had,
vóór zijn taak volbracht zou zijn.
Enkele meters achter hem liepen Bremer en Jaap. Voor fijnen en groven is 't leven
net eender. Nu en altijd.
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Iets over het Texelse dialect.
't Is niet eenvoudig, de taal, die de Oosterenders spraken in de dagen toen Arie Visman
een jaar of twaalf was, in de gewone letters van 't alphabet weer te geven. Helemaal
precies is dat hier ook niet gebeurd. Vooral de a geeft moeilijkheden. In woorden als
dan, alweer e.d. klinkt de a ongeveer als de o uit os, niet als de o uit ton. We hebben
overal een a geschreven.
In 't Nederlands klinken de ee en de oo vóór een r anders dan in woorden, waar
die r ontbreekt. Vergelijk maar heer en oor met lezen en open. Maar op Texel worden
die ee en die oo in allerlei woorden net zo uitgesproken als de ee en de oo vóór r.
Waar dat het geval is, hebben we telkens ee en oo geschreven; dus: groote, sleepe
(= slapen), zoo en zee. Soms is dat niet aan het woord te zien: bij skeepekees
(schapenkaas) klinkt de ee in kees b.v. ànders dan in de jongensnaam Kees. Ook met
de ie is het niet eenvoudig: de ie uit riet en fliege (= vliegen) klinkt anders dan die
in Piet; de eerste is langer en heeft achteraan een lichte j-klank. En zo is er wel meer;
de e in sège (= zeggen) is gerekter dan in het Nederlands, ongeveer als in het Franse
woord mère; de oe uit broede langer dan die uit voet.
Hieronder nog een woordenlijstje:
aning butter = uitsluitend, louter boter.
blazer = een Texelse vissersschuit.
brandpet = de put, waaruit bij brand het water wordt gepompt.
brandskoon = bijzonder zindelijk.
brèg = brug.
greete = visgraten.
harseslap = een lapje (mutsje), dat alleen de bovenkant van het hoofd, de hersens,
bedekt.
kocheltje = drafje.
lap = 2½ cent.
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lite = de voorname mensen, de élite.
nefie = mug
pethaak = haak om emmers water uit de put te halen.
peerdestreet = de straat, waarover paarden en wagens gaan.
poesie = kliekjes, restje.
poestig = kort aangebonden.
puur een tensie = aardig wat.
riepe = rupsen.
sangerig = aangebrand.
skeepeboetje = schuur voor de schapen.
smokkel = houten pijp.
stek = hek.
stiekel = distel.
strune = zoeken.
sukerdetaatje = speculaas.
sukerij = cichorei.
twield = terwijl.
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