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I.
't Was een mooie zachte lentedag, één van de eerste, in het eind van Maart. De zon
scheen helder en warm en 't rook buiten heerlijk naar jong gras; het speenkruid had
al zijn kleine gele sterretjes en het toeterlof kwam frisch groen te voorschijn. Aan
alle boomen en heesters begonnen de knoppen te zwellen; alleen de beukenheggen
droegen nog hunne bruine bladeren, alsof ze bang waren geen nieuwe te krijgen, en
toch waren ze vol kleine bruine spitse knopjes. De zon deed haar best op die knopjes
te stralen, maar ze kon ze soms moeilijk vinden tusschen al de dorre bladeren, die
moesten er eerst afwaaien door de lentestormen en regenbuien.
Aan de wilgen knopten de grijze fluweelachtige katjes en aan de elzen en beuken
bengelden de sierlijke bruine kwastjes. In de tuinen bloeiden crocussen en
sneeuwklokjes als blijde lenteboden, de kippen kakelden overal druk, want ze hadden
veel te doen met eieren leggen; waar ze vrij het land in konden loopen, krabden ze
ijverig den grond om; dan kwamen nu zulke lekkere wormen te voorschijn.
Aan het station Bloemlust kwam een trein aan; er stapten niet veel menschen uit:
een paar boeren, een heer met een zwaar valies, twee dames en een jongen van een
jaar of dertien. Hij was
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bleek, zijn groote blauwe oogen keken niet vroolijk, maar toch

met gespannen aandacht het perron langs. Lang bleef hij kijken,
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tot in eens zijn gezicht ophelderde, er kwam een beetje kleur op zijn wangen en in
zijn oogen blonk iets als blijdschap.
Een arbeidersvrouw kwam hard naar hem toeloopen, riep al uit de verte: ‘Dag
Dirk! dag jongen!’ en toen ze bij hem was: ‘Ik zag je eerst maar niet.’
‘Dag tante.’ De jongen stak zijne hand uit, maar zij bukte zich en kuste hem dat
het klapte.
‘Heb je alleen gereisd? zeker wel vervelend?’
‘Niet erg tante, er was een muzikant in de trein, die op de harmonica speelde en
dan was er ook iemand die vertelde van een verre reis, daar heb ik naar geluisterd.’
‘Zoo! gelukkig dan maar, dat je je niet verveeld hebt. We moeten deze weg af.’
Dirk keek den weg langs: 't was een mooie laan met statige beuken langs de kanten
en daarachter laag kreupelhout. De zon scheen op de stammen van de beuken, en
deed ze groen schemeren.
Hij kwam uit Amsterdam: zijn vader en moeder waren kort na elkaar gestorven,
nu een paar weken geleden, hij was zoolang bij buren geweest en zou nu komen
wonen bij zijn oom, die meesterknecht was bij een bloembollenkweeker.
Niezand, zoo heette de oom, had dadelijk besloten, den jongen van zijn broer ín
huis te nemen, de patroon kon hem voor het werk gebruiken en hijzelf zou hem nog
wat meer van het vak leeren, dan kon hij later een flink werkman worden.
Niezand zelf had twee jongens en een meisje, veel jonger dan Dirk.
Vrouw Niezand praatte druk onderweg, vertelde van hare kin-
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deren, vroeg naar de buren, bij wie Dirk in huis was geweest en deed haar best hem
aan het praten te krijgen; ze was een goedhartige vrouw en had medelijden met den
jongen, die al zoo vroeg zijn ouders moest missen. Maar Dirk antwoordde niet veel,
alles leek hem zoo vreemd: die stille weg tusschen de boomen, terwijl hij altijd
gewend was aan drukke straten en dan zijn tante, die hij haast niet kende. Hij voelde
nu zoo duidelijk, dat zijn heele leven ging veranderen, dat al het vroegere voorgoed
voorbij was: de gedachte daaraan maakte hem verdrietig, maar tegelijk toch keek hij
met nieuwsgierig verlangen uit naar het nieuwe leven, dat hem wachtte. 't Zou heel
wat anders zijn dan op school zitten, zooals hij tot nu toe elken dag gedaan had. 't
Speet hem wel, dat het leeren nu voorbij was; hij zou nog graag wat geleerd hebben,
maar hij zou ten minste zijn best doen, niet alles weer te vergeten.
De boomen langs den weg hielden nu op; aan weerskanten lagen velden met
teergroene plantjes, hier en daar nog half onder het riet verscholen.
‘Kijk,’ zei vrouw Niezand, ‘dat zijn bollevelden; ze worden al flink groen.’
‘Wat zijn er veel!’ zei Dirk. Hij keek van rechts naar links: overal, zoover hij zien
kon, van die groen-schemerende velden, hier en daar met bruine plekken van het
riet. Er waren verscheiden mannen en jongens aan het werk: sommigen stonden te
spitten, andere liepen met gebogen hoofd naar den grond te kijken en haalden nu en
dan iets uit den grond, weer anderen droegen berrie's met riet, dat ze hoog opstapelden
op één groote hoop.
‘Kijk, dat is een bollenhuis,’ zei vrouw Niezand, wijzend op
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een lange steenen schuur met aan weerskanten openslaande glazen deuren, twee
heele rijen boven elkaar.
‘Woont u ook in zoo één?’ vroeg Dirk.
‘Ja, we zijn er dadelijk. Kijk, dat met die twee schoorsteenen.’
Het bollenhuis, waar ze op wees, was van voren vrij smal, maar diep naar achteren
gebouwd, en heel achter in was de woning

van Niezand. Dirk hoorde, toen ze er dichtbij kwamen, al kinderlachen en kraaien;
zijn tante deed de deur open en ging een klein portaal binnen; toen door nog een deur
in de keuken, die heel ruim was. Dirk volgde haar; op den grond zaten de drie kinderen
met knikkers te spelen met een buurmeisje, dat op hen gepast had.
‘Moeder! moeder!’ riepen de jongens en liepen vlug naar vrouw
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Niezand toe en pakten haar bij de rokken; het kleine meisje riep hard: ‘tâ! tà! tâ!’ en
stak haar armpjes uit.
In eens, toen ze Dirk zag, trok ze haar armen terug, haar gezichtje werd ernstig en
ze bleef hem met groote oogen aankijken, haar vingertje in 't mondje.
‘Dat zijn nou je neefies en je nichie,’ zei vrouw Niezand, ‘toe jongens, kom Dirk
eres een hand geven.’

De jongens van drie en vijf jaar keken den vreemden neef eens aan, de oudste stak
zijn handje uit, maar de andere kroop weg achter moeders rok.
‘Kom Jan, niet zoo flauw zijn,’ zei vrouw Niezand, ‘nou afijn, 't zal wel wennen.
Hier Dirk, hang je pet maar aan die spijker
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en dan krijg je een boteram en een koppi thee; je zal wel honger hebben.’
‘Nee tante, niet erg,’ zei Dirk langzaam, maar zijn tante lachte hem uit.
‘Kom wat, je mot goed eten; ik wed dat Piet wel weer 'n boteram lust.’
‘Nou, òf ik!’ riep Piet, de oudste jongen.
‘Zie je wel? nou, jij ook een boteram, vooruit, je bent zoo'n bleekneus, dat mot er
hier afgaan.’
Dirk begon te eten en 't smaakte hem toch wel; hij zat onderwijl stil om zich heen
te kijken. De tafel, waar hij aan zat, stond vóór het raam geschoven; door het raam
keek hij op ooms moestuintje met het kippehok en 't houten schuurtje, en verder over
het bolleveld.
Na een oogenblik kwam oom binnen, een stevige werkman met gebruind gezicht.
Alleen heel boven aan zijn voorhoofd, vlak tegen het blonde haar aan, was een
blankere streep, omdat de pet daar meestal overheen stond. Zijne oogen waren grijs,
en keken goedig-lachend, in den breeden mond had hij een kort pijpje. Zijn handen
waren groot en ruw. Hij kwam ook thee drinken en een boterham eten; van half vier
tot vier uur was het schafttijd.
Met zijn zware stem zeide hij Dirk vriendelijk goedendag en nam toen zijn kleine
meisje op schoot.
‘Wel, heb je zin in 't werk?’ vroeg hij aan Dirk.
‘O jawel oom,’ antwoordde Dirk, een beetje verlegen.
‘Maar je weet er nog niks van hé? nou, ik zal je gauw an de gang brengen. Heb je
wel es een bol gezien?’
‘Nee oom, wel eres bloemen.’
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‘Dat raakt je de koekoek,’ zei oom lachend; ‘toch zeker niet in de donkere straat
waar jullie woonden?’
‘Nee, dáár niet, maar ik ging wel es op de bloemenmarkt kijken.’
‘Ken je een hyacinth van een tulp onderscheiden?’
Dirk kleurde. ‘Nee oom; ik geloof 't niet.’
‘Nou, nou, dat zal wel kommen,’ zei vrouw Niezand.
‘O jawel, dat leer je in 'n oogenblik. Nou jongen, kijk maar niet benauwd, iedereen
krijgt wel eres wat vreemds onder zijn oogen.’
En toen hij zijn boterham op had, zei hij: ‘Weet je wat, ik zal je vast de bollenschuur
laten zien; kom maar mee.’
Dirk volgde oom naar buiten. Door één van de groote openslaande glazen deuren
gingen ze de bollenschuur binnen; de ruimte was voor het grootste deel gevuld met
groote stellages, ieder bestaande uit tien tot vijftien lange breede planken, recht boven
elkaar. ‘Zie je,’ zei Niezand, ‘dat zijn stellingen, daar kommen de bollen op om te
droogen, als ze uit den grond zijn.’
Dirk keek naar boven en hij dacht, dat het aardig moest zijn op de stellingen te
klauteren en zich dan te verstoppen op de bovenste plank; dan zou je iedereen kunnen
bekijken, zonder dat ze het wisten. Zóó was hij in de stad ook wel eens met zijn
kameraden op een dak geklommen; dan hadden ze allerlei dingen naar beneden
geroepen, en als de menschen keken, kropen ze weg achter een schoorsteen. Maar
o wee, als een agent het zag!
‘Nou, heb je 't gezien?’ vroeg oom.
‘Ja oom.’
‘Zie-je, er blijft nog een heele ruimte over; daar worden de bollen gepakt in manden
of kisten om verzonden te worden en op die groote lâ worden ze uitgezocht,
gesorteerd.
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Dirk lachte.
‘Nou oom, dat is zèker een groote lâ; 't lijkt wel een lange tafel.’
‘Dan zou je het eerder een tafelbak kunnen noemen met die opstaande randen,
maar 't wordt altijd de sorteerlâ genoemd. Met die deur ga je na het kantoor; daar zal
je ook wel es kommen. Loop nou de trap maar op, dan kan je het boven ook es zien.’
Boven weer stellingen; boven de pakplaats was hier ook een ruimte open gelaten,
maar niet zoo groot als beneden. Hier stonden weer lange tafels met bankjes er onder
geschoven.
Het viel Dirk op, dat 't hier overal zoo licht was door de groote glazen deuren.
‘Wat zou vader 't hier prettig hebben gevonden,’ zei hij ineens; ‘vader mopperde
altijd omdat 't zoo donker was bij ons in de steeg.’
‘Ja, licht en lucht hebben we hier genoeg; 't kan een aardig tochie waaien as de
boel openstaat.’
‘Staan al die ramen wel es open?’ vroeg Dirk verbaasd.
‘Zeker, den heelen zomer bij droog weer. 't Is om de bollen gauwer te laten droogen
als ze op stelling liggen.’
Dirk was aan een van de ramen gaan staan; hij zag ver uit over de bollenvelden
en daarachter groene weilanden met boomgroepen hier en daar. Overal vaarten en
slooten, waar dunne scheepsmasten uit opstaken, scherp afgeteekend tegen de blauwe
lentelucht. Wat was dat alles ruim! als hij nu dacht aan de steeg, waar hij gewoond
had, leek 't daar zoo benauwd; zelfs de breede straten en pleinen in de stad schenen
nu iets engs te hebben in zijne gedachte. Maar het was hier zoo stil in die groote
ruimte; alleen
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hier en daar wat menschen aan 't werk; hij kreeg in eens een gevoel van verlatenheid,
alsof hij niets eigens meer om zich had: oom en tante kende hij ook haast niet, en 't
was toch altijd anders dan bij je vader en moeder, dat zei iedereen. Hij kreeg 't
benauwd alsof hij zou gaan huilen, maar toen in eens werden zijne oogen getrokken
naar een veldje schitterend gele bloemen; hij moest er naar kijken, en in dat ééne
oogenblik had hij zijn tranen teruggedrongen; andere gedachten kwamen in hem op:
dat hij flink moest zijn en moedig, dat hij toch niet heelemaal onder vreemden was
en dat oom hem misschien uit zou lachen als hij huilde. Hij zelf vond een grooten
jongen, die huilde, eigenlijk een echte flauwerd, maar 't scheelde toch wel waarom
je huilde - den laatsten tijd had hij 't veel gedaan, als hij aan moeder dacht. Maar nu
wou hij flink zijn; in eens vroeg hij met een beetje schorre stem: ‘oom, wat zijn dat
voor bloemen?’
‘Gele crocussen, en dat daarnaast is een vroeg soort hyacinthen, die kleuren al,
zie je wel? 't zijn lichtroode. Kom, nou moet ik weer aan 't werk; loop maar mee naar
buiten, dan zie je meteen wat een bollenland is.’
Ze gingen langs de pakplaats naar buiten; in een hoek van het bollenhuis stonden
ronde hooge manden opgestapeld; er lag ook allerlei gereedschap: schoppen, harken,
schoffels en ronde houten bakken, die in den bodem ronde gaten hadden als een
eierrek.
‘Wat zijn dat?’ vroeg Dirk.
‘Zeven; je zult ze later wel leeren gebruiken. Kijk, de bodem is geen hout, die is
gemaakt van varkensvel. Dirk voelde er aan; 't was veerkrachtig als een strak
gespannen blaas.
‘Loop nou maar es buiten rond.’
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Dirk keek om zich heen; het stuk land was verdeeld in vierkante stukken, afgescheiden
door beukenhagen, nog met de bruine blaadjes er aan. Op ieder vierkant stuk waren
verscheidene langwerpige bloembedden, waar overal de groene stijve blaadjes met
de bloemknoppen te voorschijn kwamen. Tusschen de bedden heel smalle paadjes,
net breed genoeg voor één mensch om in te loopen, langs de heggen wat breedere
paadjes en langs de sloot, die om het land heen liep, een vrij breed pad. Dirk zag
bedden, die heelemaal waren schoongemaakt, op andere lag nog wat kort riet en op
nog andere lag een dun laagje lang riet, waartusschen scherpe bruinachtig-groene
punten opkwamen. Hij zag hier vlak bij een paar mannen en een jongen, die riet, dat
in bossen verspreid had gelegen, bij elkaar harkten en op een berrie wegdroegen naar
de rietschelf. Hij knikte ze goedendag, ze mompelden een groet terug, bleven hem
een oogenblik aankijken. Het maakte hem niet verlegen; hij was wel gewend,
menschen om zich heen te zien en aangekeken te worden ook. ‘Zijn dat ook
hyacinthen?’ vroeg hij in eens.
‘Dât? Bê je mal jô: 't bennen tulpen,’ antwoordde één van de mannen lachend.
Dirk kleurde nu even: hij kon er niet goed tegen, uitgelachen te worden. Maar in
eens, ferm, zei hij: ‘goed, ik zal 't onthouen,’ en hij dacht er bij: ‘je zult me dáárom
niet meer uitlachen.’
Hij keek goed naar het verschil tusschen de hyacinthen, die als een stompe,
lichtgroene punt opkwamen, later zich ontplooiend tot een bosje smalle lichtgroene
blaadjes, en tulpen, scherp puntig, bruinachtig-groen opkomend.
Hij ging nu ook kijken naar het veldje gele crocussen, dat hij

Anna van Gogh-Kaulbach, In het bloembollenland

12
van bovenaf gezien had. Wat schitterde dat! de bloempjes alle wijd open om de lieve
zon in hun hart te laten kijken. Van het lof was nog maar heel weinig te zien; 't leek
donkergroen. Er waren ook paarsche en witte crocussen aan den anderen kant van 't
bollenhuis.
In de verte zag hij oom Niezand met een anderen arbeider;

ze bukten zich over de bedden heen en bekeken nauwkeurig de planten. Dirk liep er
heen en zag dat ze stokken met scherpe haken er aan bij zich hadden; soms trokken
ze met die haak een bol uit den grond en gooiden hem in een emmer, die ze in de
hand hadden. Ook hadden ze een ijzeren koker bij zich met een handvat er aan. Nu
en dan hielden ze een paraplu boven het bed.

‘Waarom doet u dat?’ vroeg hij.
‘We zoeken zieke bollen: die moeten er uit, anders steken ze de andere aan,’
antwoordde oom.
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‘Hoe weet u, dat ze ziek zijn?’
‘Dat zie ik aan het kruid; daaran kan je alle ziekten van de bol herkennen. Kijk,
bij deze jonge bollen hebben de blaadjes witte spikkels, net vlammetjes: als je de bol
doorsnijdt zie je bruine stippels. Nou moet ik alle bolletjes, die om zoo'n zieke hebben
gestaan, er ook uithalen, anders wordt het heele bed angestoken.’
‘Waarom houdt u er die parapluie boven?’
‘Om schaduw te hebben; in de zon is het spikkelziek niet goed te zien.’
‘Hebben de bollen nog wel es andere ziekten?’
‘O ja, daar heb je geelziek: daarbij krijgt het blad een zwarte streep langs den rand,
die in de bol als een gele streep doorloopt; en dan zwartsnot: dat is een leelijk iets
omdat de smetstof in den grond blijft en 't volgend jaar de bollen op die plaats er
weer van langs krijgen. Daarom moet zoo'n zieke bol met den grond er omheen er
uitgehaald worden; dat gebeurt met de snotkoker; kijk zóó.’ Hij duwde de ijzeren
koker met de open kant naar beneden diep in den grond: toen hij hem weer ophaalde,
was hij vol zand, met de bol er tusschen. ‘En dan nog witsnot: daarbij vergaat de bol
tot een weeke, witte massa; dat kan je ook aan 't kruid zien, 't vervalt dikwijls al
dadelijk als 't opkomt - kijk, daar heb je 'n plek.’
Op de plek, waarheen Niezand wees, stonden de plantjes kwijnend en in elkaar
geschrompeld, als verdord.
‘Ja,’ zei oom Niezand weer, ‘dat ziek zoeken is een voornaam werk in de kraam;
als 't niet nauwkeurig gebeurt, geeft het groote schade. 't Is nou nog maar een begin;
as het kruid nog wat meer opgeschoten is, is het nog beter te zien. Soms komt er niks
op
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as de bol ziek is: zulke leege plekken noemen we gaten en het zoeken ernaar
dagvaarden.’
‘En die bruine punten aan de blaadjes, is dat ook een ziekte?’
‘Nee, dat komt door de vorst; as 't erg is, sterft het kruid heelemaal af. Daarom
snijen we die bruine punten er zooveel mogelijk af; een werk voor jou.’
‘Nou, 't is wel gebeurd,’ zei de andere arbeider, ‘dat er van de heele oogst niks
terecht kwam door late vorst, want als de bollen niet groeien, ben je een jaar achterop.
Die dingen motten tòch al zoo lang groeien.’
‘Ja, daarvan lijken 't wel kindertjes.’
‘Nou, die heb je in vier of vijf jaar nog niet groot zooas hyacinthen.’
‘'t Zou wat! zeg es, hoeveel jaar ben jij al gegroeid?’ vroeg hij aan Dirk.
Dirk begreep, dat het een grap was, gaf lachend antwoord.
‘Al dertien jaar.’
‘Jongen, jongen! en dan nog zoo klein!’
‘Klein?’ Dirk keek verontwaardigd; er werd hem juist altijd gezegd, dat hij lang
was voor zijn' leeftijd.
Oom Niezand lachte hartelijk. ‘Nou ben je niet slim om dat voor ernst te houden,’
zei hij; ‘niemand zal jou klein noemen.’
De andere arbeider lachte ook. ‘Wil ik je es wat zeggen? je lijkt wel een rijshout:
we kunnen wel riet tegen je an droogen.’
‘Kijk, daar komt de patroon an,’ zei Niezand; ‘nou kan hij je meteen zien.’
Toen Mijnheer van Erk naderkwam, zei Niezand: ‘Meneer, hier is m'n neef; hij is
vandaag gekommen.’
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‘Zoo? en heb je zin bij me te komen werken?’
‘Jawel meneer,’ antwoordde Dirk.
‘Hij weet er nog niks van, maar dat zal wel leeren.’
‘O ja, met goeden wil, zeker. Nu, je weet de afspraak, jongen .... hoe heet je?’
‘Dirk Niezand.’
‘Dirk dan. In 't begin drie vijftig in de week, dat ben ik met je oom
overeengekomen. Later klim je op tot vijf vijftig.’
Dirk keek op. Vijf gulden vijftig! dat zou heerlijk zijn. En nu dadelijk al aan het
verdienen! In de stad zou hij bij een timmerman zijn gekomen, maar dan was je eerst
leerjongen en verdiende nog niets. Maar nu zou oom zeker die drie vijftig moeten
hebben voor kostgeld: als hij er maar één dubbeltje zakgeld van mocht houden! Dan
zou hij zoo blij zijn; hij wou opsparen voor een nieuw pak, maar de eerste dubbeltjes
moesten toch zijn om een krans te koopen voor het graf van vader en moeder. Dat
graf kon je nou haast niet terugvinden, enkel met een paaltje waar een nummer op
stond; hij was er den vorigen dag nog geweest, maar 't zag er erg kaal uit. Hij wist
mooie kransen te krijgen van blauwe en witte kralen met witte linten er aan, waarop
met zwarte letters stond: ‘rust zacht.’
Zoo één kostte twee gulden, dus dan zou hij twintig weken moeten sparen om het
geld bij elkaar te krijgen, altijd als hij het dubbeltje kreeg. Hij stond nog altijd op
dezelfde plaats: die kalmte was anders iets ongewoons voor hem. De patroon was
doorgeloopen; Dirk vroeg ineens: ‘oom, zou ik een dubbeltje zakgeld krijgen?’
Niezand keek een beetje verbaasd. ‘Hoe vraag je dat zoo?’
‘Och, zoo maar.’ Hij wou nog niets zeggen van zijne plannen.
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‘Nou, we zullen zien .... weet je wat, laten we zóó zeggen: Ik krijg altijd drie veertig
kostgeld van je in de week, de rest van je loon mag je houen.’
‘Dus as ik opklim?’
‘Mag je meer houen, maar as je tot de vijf gulden vijftig komt, spreken we weer
nader.’
‘Best oom.’ Hij zei niets meer, maar hij dacht, dat hij wel zorgen zou, gauw wat
meer loon te halen.
't Werd nu zes uur, de tijd van uitscheiden met het werk, ten minste bij dezen
patroon; bij de meesten werd tot donker doorgewerkt.
Dirk bleef nog wat spelen met zijn twee kleíne neefjes.
‘Je mot bloemen kijken,’ zei Piet, en trok hem mee in de kamer, die achter de
keuken was.
‘Klompen uittrekken!’ riep vrouw Niezand.
Vóór het raam in de kamer stonden verscheidene potten met mooi bloeiende
hyacinthen en tulpen en ook gele narcissen, een heele bos bij elkaar.
't Rook er sterk naar de hyacinthen.
‘Mooi hé?’ vroeg Piet.
‘Òf 't!’ zei Dirk alleen; hij bleef strak kijken naar de prachtige kleuren, vuurrood
en blauw en rose.
Vrouw Niezand was ook in de kamer gekomen.
‘Piet heeft er voor gezorgd; dat kan ie al aardig.’
Piet, ijverig, liep in eens naar de keuken, nam een oude groene melkkan zonder
oor, pompte er water in en kwam er mee aandragen om de potten water te geven.
Maar hij was wat àl te ijverig; op het drooge zand liep het water weg als een dun
straaltje langs de vensterbank en toen op den grond.
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‘Domme jongen!’ riep vrouw Niezand en gaf hem een klap om de ooren. Ze was erg
driftig en kon daardoor weinig van de kinderen velen; maar door hare goedhartigheid
had ze er altijd spijt van als ze hen geslagen had. Zoo ging het ook nu: toen Piet zoo
heel bedroefd begon te huilen, klopte ze hem op zijn rug en zei: ‘nou, nou, moeder
was maar geschrokken. Anders doe je 't altijd zoo netjes.’
Maar Piet was niet dadelijk getroost, vooral omdat hij 't juist heel mooi had willen
doen, nu Dirk er naar keek. ‘Ja maar ... ja maar ...’ stotterde hij, ‘ik kan 't niet helpen.
Dat water kan zoo hard loopen!’
Vrouw Niezand begon ineens te lachen en Dirk ook. Hij had er stil bij gestaan,
een beetje slungelig leunend tegen de tafel; hij was niet gewend met kleine kinderen
om te gaan, wist heelemaal niet, wat te zeggen; maar nu kon hij in eens meelachen
om dat water, dat zoo hard kon loopen. Piet lachte nu ook door zijn tranen heen en
Dirk begon nog eens goed de bloemen te bekijken.
In eens hoorde hij zijne tante, die weer in de keuken was gegaan, roepen: ‘Wel,
heb ik van me leven! zoo'n bengel!’
Dirk liep er heen en zag kleine Zus met een angstig gezichtje boven op de tafel
staan. Jan zat onder de tafel te lachen. Hij had haar er zeker opgetild. Vrouw Niezand
was erg boos, maar ze hield zich toch in, en sloeg Jan niet; ze had nu pas weer
gemerkt, dat ze er achteraf spijt van had. Ze nam den ondeugenden jongen op, stopte
hem in de bedsteê en deed de deuren ervóór dicht; hij begon vervaarlijk te schreeuwen,
maar al heel gauw riep hij toch: ‘Jan zal zoet zijn, niet weer doen!’ en toen hij er uit
mocht, gaf hij Zus een mooi plaatje.
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Toen Dirk in bed lag in de vreemde bedsteê met Piet naast zich, kon hij niet dadelijk
slapen; hij moest onophoudelijk denken aan al het nieuwe, dat hij vandaag gezien
had. Zijn leven was nu wel werkelijk geheel veranderd! hij voelde nu zoo sterk het
gemis van zijne ouders; 't was of hij nog nooit zoo helder begrepen had, dat de
menschen die 't meest van hem gehouden hadden, voor altijd weg waren.
Maar ... hij zou ijverig werken, dan zouden oom en tante ook wel van hem houden
en andere menschen misschien ook.
Naast hem haalde Piet geregeld adem en langzamerhand raakte hij zelf ook in
slaap, eerst telkens een oogenblikje, waarin hij iets droomde, dat hij bij 't wakker
worden weer vergeten was, maar toen eindelijk sliep hij ook rustig in.

II.
Dírk werd wakker doordat hij zijn naam hoorde roepen, hij probeerde zijn oogen
open te doen: 't ging moeielijk, hij was nog zoo slaperig en 't was zoo licht. Waar
was hij toch? hij kon 't eerst maar niet bedenken, naast zich hoorde hij een zucht,
toen een piepend geluid; hij keek eens goed en zag Piet zich uitrekken: toen, in eens,
wist hij weer alles. Nog eens werd hij geroepen; hij keerde zich om en zag zijne tante
vóór de bedstede staan.
‘Opstaan jongen!’ zei ze; ‘wat ben jij een slaapkop!’
‘Tante .. is 't al laat?’ vroeg hij slaperig, met zijn vuisten in zijn oogen wrijvend.
‘Kwart vóór zessen, en om zes uur mot je op 't werk zijn. Gauw, sta op! hier, je
kousen!’
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Dirk begon ze aan te trekken. Piet stapte over hem heen, sprong op den grond, en
liep zijne moeder na, de keuken in.
Dirk was nu klaar wakker; o ja, vandaag begon zijn nieuwe werk; de zon scheen,
dus 't zou prettig zijn buiten.
Gauw kleedde hij zich aan, waschte

zijn gezicht en handen onder de pomp in de keuken en ging toen aan tafel zitten om
zijn boterham te eten.
Zijn oom spoorde hem aan zich te haasten; 't zou dadelijk zes uur zijn. Toen hij
buiten kwam viel 't hem op, wat een heerlijke lucht hem tegemoet kwam; 't rook hier
toch heel anders dan in de stad, zoo frisch, dat je je in eens opgewekt voelde.
Dirk moest helpen riet schelften: het riet lag te droogen op een
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stuk ongebruikt land; een gedeelte stond in bossen tusschen twee rijshouten.
Nu moest hij met Willem, de andere jongen, en van Dingen, één van de arbeiders,
het drooge riet op een hoop zetten in een hoek van het land. Eerst werd de voet van
de schelft gemaakt van kort riet, dat al een paar jaar dienst had gedaan: ‘dat heet
pook’, vertelde van Dingen. Toen klom Willem boven op de zoo gemaakte hoop.
Van Dingen en Dirk reikten hem met ijzeren

vorken het lange riet aan, dat hij er netjes op stapelde. Dirk ging eerst heel onhandig
met de rietvork om; hij vond 't een zwaar, lastig ding en zijne armen werden moe
van bet ongewone werk, maar langzamerhand ging 't toch beter en na een paar dagen
had hij er goed slag van. Hij vond 't toch prettiger op de schelft te mogen staan; dat
was zoo heerlijk, in den mooien zonneschijn en boven je de helder blauwe lucht waar
de lichte wolkjes voorbijdreven. Hij lette ook op de vogels, die rondvlogen; er waren
aardige vlugge kwikstaartjes, spreeuwen, musschen en dan ook grootere vogels.
Hunne veeren glansden groenachtig in de zon, en op hun kop droegen ze een lange
pluim. In de staarten zag hij verschillende kleuren, bruinachtig, wit en zwart. Ze
lieten een scherp piepend geluid hooren.
‘Dat zijn kieviten,’ zei Willem, en toen Dirk goed luisterde
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hoorde hij de vogels werkelijk roepen: ‘kie ... vit! kie ... vit!’
Toen al het drooge riet was opgestapeld, moest Dirk het laatste riet tusschen de
plantjes voorzichtig oprapen en daarna werd hij aan 't werk gezet om met een scherp
mesje dorre bevroren punten van de blaadjes te snijden. Onderwijl gebruikte hij goed
zijne oogen, dat was hij gewend te doen als hij in Amsterdam op straat liep, en 't zou
hem nu goed te pas komen om zijn vak te leeren.
Op een morgen, toen hij zoowat eene week in Bloemlust was, zag hij op een bed
met hyacinthen het lof slap hangen, alsof het geen kracht meer had, zich op te houden.
Hij keek er verwonderd naar: den vorigen dag had 't nog heel frisch en sterk gestaan,
dat wist hij zeker. Hij ging naar zijn oom toe, die op een anderen hoek - ieder vierkant
stuk land tusschen de heggen werd een hoek genoemd - aan het dagvaarden was, om
het hem te vertellen. Niezand zei dadelijk: ‘daar zullen ratten aan den gang zijn
geweest, die rakkers vernielen de bollen zoo!’ Hij liep met Dirk mee; toen ze bij het
bed kwamen, nam hij het kruid van één van de bollen in de hand, trok er aan, en in
eens kwam de bol mee boven. Maar hij zag er ongelukkig uit; de heele wortelkrans
was afgeknabbeld. Van andere was de bol heelemaal uitgehold.
‘Ja 't is zoo,’ zei hij, ‘die ratten vernielen zoo de bollen: je zoudt er bij huilen. Op
tulpen zijn ze ook dol, ze sleepen ze soms heelemaal mee naar hun nest aan den
waterkant.’
‘Zijn 't dan waterratten?’
‘Ja. Ze hebben hun hol aan den waterkant en graven gangen het veld in; ritten
noemen we die gangen. Die diepe greppels aan den kant van 't veld dienen om ze
weg te houden, maar soms
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stort er een grep in en dan komen de ratten op 't land. Nou, de patroon zal ook wel
vroolijk kijken: 't is nog wel een duur soort hyacinthen.’
De patroon kwam juist aan en keek erg verdrietig, toen hij de verwoesting zag.
‘Die lamme beesten,’ zei hij woedend, ‘Niezand, je moet ze maar weer zien te
vangen; ik geef je twee dubbeltjes voor elke die je vangt.’
‘Asjeblieft meneer. Ik zal dadelijk de rit opzoeken. Weet je wat,’ vervolgde hij
tegen Dirk, ‘we zullen samen de val zetten, dan deelen we het geld. Goed?’
‘Asjeblieft oom.’ Dirk dacht aan de krans.
Niezand had al gauw ontdekt waar de gang was, waardoor de ratten op het land
waren gekomen, toen haalde hij de val van de zolder. Die val was eigenlijk niets dan
een houten buis, die juist paste in de rit. De rat moest dus, zonder het te merken, de
val inloopen, die bij het minste stootje dichtviel.
Den volgenden morgen was er een groote rat in gevangen en 's avonds weer één;
Dirk kreeg twee dubbeltjes, nu had hij er al drie in het lucifersdoosje, dat hij voor
spaarpot gebruikte.
Niezand zette de val dadelijk weer op, maar er werd niets meer gevangen en de
ratten bleven ook weg.
Na een paar dagen zei Niezand: ‘morgen komt er een schuit mest aan, dan moet
je helpen varen.’
De schuit lag in eene vaart, een eind van het land af; ze was te groot om in de sloot
vlak-bij te komen, dus moesten de arbeiders met een kleinere platte schuit, ‘een vlet’
er heen varen en daarin de mest laden.
Dirk ging ook mee, een paar van de werklui boomden de vlet
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door de sloot naar de vaart, waar de mestschuit lag. 't Was geen groote schuit, maar
toch woonde de schipper er op met zijn vrouw, zijn zoontje en een knecht. Heel het
ruim was vol mest, en alles aan boord rook er naar: de menschen, de dingen, alles
wat je aanpakte. Het kajuitje was een klein vierkant hokje, zóó laag dat een volwassen
mensch er niet rechtop in kon staan; 't was er vol en benauwd warm door het kacheltje,
waarop de vrouw eten kookte. Langs de kant waren twee bedsteden, kort en nauw,
met een paar gebloemde gordijntjes er voor geschoven. Als het regende, zooals nu
het geval was, moest de vrouw hier wasschen ook; anders was ze zooveel mogelijk
op het dek met haar kleine jongen. Dit was een aardig ventje van drie jaar, dik en
mollig met een blozend gezichtje en heel vroolijke, donkere kijkers. Hij was eigenlijk
altijd op 't dek; in het kajuitje kon hij 't haast niet uithouden, dáár moest hij stil zitten
en hij had juist zoo'n lust om altijd te springen en met armpjes en beentjes te slaan
en te trappelen. Nu stond hij te kijken naar het overladen van de mest; de knechts
maakten gekheid met hem; hij begon telkens een eindje weg te loopen, kwam dan
op een drafje weer aan. Het dek was glad geworden door den motregen; in eens, toen
het jongetje weer kwam aanhollen, liep hij te ver, gleed uit, en tuimelde in het ruim
vol mest. Allen gaven een schreeuw van schrik, maar de schipper, met een snelle
beweging, wist zijn kind bij het beentje te grijpen, juist op het oogenblik toen het in
de vuile massa viel.
Hij trok hem omhoog ... och, wat zag het aardige ventje er uit! zijn gezichtje, zijn
haar, zijn handjes, heel zijn lijfje vol met vieze bruin-groene klonters. Hij huilde
erbarmelijk en stond met zijne handen in de oogjes te wrijven, die heelemaal dicht
gekleefd waren.
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De schipper was erg geschrikt; hij zag er bleek van, maar nu hij zijn jongen veilig
boven had, zei hij half lachend, half boos:
‘Weergasche bengel! je zou een ongeluk krijgen eer je 't wist. Vooruit, na je
moeder, laat die je opknappen!’
De vrouw kwam al boven; ze schrikte toen ze haar jongen zóó zag. Dadelijk putte
zij een emmertje water en begon dit met hare handen over hem heen te gooien om
het eerste vuil er af te krijgen. De arme jongen rilde en schreeuwde, ze trok hem zijn
kieltje en broekje uit en nam hem toen mee naar beneden. Ze hoorden hem nog een
poosje huilen, maar toen werd het stil. ‘Moeder zal hem wel in bed stoppen,’ zei de
schipper.
‘Nou baas,’ zei de knecht, ‘hij hêt net gedaan as ik laatst.’
‘Ben je er dan ook ingevallen?’ vroeg Dirk.
‘Nou, heelemaal; maar ik was er gauw weer uit en toen met één sprong meteen in
't water om me af te spoelen.’
‘Ja, dat deê je handig,’ viel de schipper in; ‘maar 't is toch niet alles, zoo'n dubbel
bad. Kom, ik ga even na Jantje kijken.’
De vlet was geladen; één van de arbeiders nam den vaarboom.
‘Loop jij maar in de lijn,’ zei hij tegen Dirk.
Dirk deed het; hij vond 't niet prettig, 't gaf hem zoo'n gevoel of hij gelijkgesteld
werd met een paard. Hij had 't wel meer jongens zien doen of zelfs meisjes en
vrouwen, maar hij had er nog nooit dit bij gedacht, zooals nu hij 't zelf moest doen.
‘Vooruit, hort!’ riep van Dingen.
Dirk keek even om, zijn gezicht in eens vuurrood.
‘Ik ben geen paard!’ riep hij.
‘Dâ 's een geluk voor je,’ riep de andere knecht lachend terug. ‘Als je dan zoo lui
was, ging de zweep erover!’
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‘Ik ben niet lui,’ viel Dirk uit, ‘maar ik heb 't nooit gedaan!’
‘Zoo'n kunst is 't toch niet.’
‘Nee; maar ik vind 't 'n naar werk.’
‘Daar heb je gelijk in,’ zei van Dingen; ‘ik heb er ook altijd 't land an gehad; maar
dat geeft nou niks. Vooruit!’
Dirk liep met groote langzame passen op het smalle pad langs

't bollenland tot ze bij de plaats kwamen, waar een losse plank lag. Die plank werd
tusschen de wal en de schuit gelegd, van Dingen reed er met een kruiwagen over,
deze werd volgeladen met mest en over kruiplanken op een leege hoek van het land
gebracht en daar leeggegooid, elke kruiwagen op een andere plek, zoodat op
regelmatige afstanden hoopjes mest kwamen te liggen, ieder hoopje de inhoud van
een kruiwagen.
Niezand kwam kijken.
‘Mot die mest nou al dadelijk gebruikt worden?’ vroeg Dirk.
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‘Ja; ze wordt in 't land gespit waar in liet najaar de hyacinthen op komen.’
‘Mot dat dan nou al?’
‘Ja; de mest moet er een poos in zijn, onderwijl wordt 't land gebruikt voor
aardappelen of boonen.’
De vlet was leeg; Dirk liep weer in de lijn, en zóó ging het den heelen dag door.
Hij was blij toen het avond was.
‘Mag morgen een ander in de lijn loopen?’ vroeg hij aan zijn oom.
‘Och jawel, laat Willem het dan maar doen en ga jij schoffelen. Heb je er al genoeg
van? Zóó zwaar is 't toch niet.’
‘Ze konden er best een paard voor gebruiken of een groote hond,’ zei Dirk knorrig.
Oom Niezand begon hardop te lachen. ‘O ho, ben je er te grootsch voor? dat is
toch al te gek! Is 't soms niet hetzelfde of je met de vaarboom de schuit vooruitduwt
of dat je in de lijn loopt?’
Dirk zweeg. Hij wist zoo gauw geen antwoord, maar hij voelde toch, dat hij zijn
oom geen gelijk kon geven. In bed bleef hij er nog over denken, tot ... in eens ... hij
't beter begon te begrijpen.
Den volgenden ochtend, dadelijk, zei hij: ‘oom, u zei gisteren dat het 't zelfde was
of je de schuit met de vaarboom vooruitduwde of in de lijn liep, maar nou weet ik
waarom dat niet hetzelfde is. Als je de vaarboom gebruikt mot je denken, en als je
in de lijn loopt, niet.’
Niezand lachte nu niet; hij keek zijn neefje strak aan. ‘Je hebt gelijk jongen,’ zei
hij langzaam.
De crocussen waren nu uitgebloeid, het lof ervan was opgeschoten: 't leek op kleine
hardgroene glimmende bosjes gras als bezempjes.
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Langzamerhand begonnen de hyacinthen uit te komen; elken dag openden nieuwe
rijen hunne knoppen; het veld was één schitterende kleurenpracht, oogverblindend
als de zon er op straalde: alle tinten van rood en blauw en paarsch en geel, en
daartusschen hel-wit als verschgevallen sneeuw. Er waren blauwen, zóó donker, dat
ze zwart leken, daarnaast vuurroode, gloeiend alsof er vlammen uitsloegen, dan in
eens een groot vak zacht-rose, overgaande in roomig-geel en dan weer lichtblauwe,
alsof de voorjaarshemel er zich in spiegelde. Het was een bloemfestijn, een wedstrijd
in kleurenpracht.
Dirk had nog nooit zoo iets gezien; hij kan zijne oogen bijna niet op de paden
langs de heggen houden, waar hij aan het schoffelen en harken was; ze werden altijd
weer getrokken naar het kleurgefonkel. En dan de heerlijke geur, die in de lucht hing,
die je opsnoof bij iedere ademhaling!
Er waren bloemen van verschillende grootte; de grootste stonden forsch op den
dikken steel als dichte trossen; dat waren die van de volwassen bollen, klaar om dat
jaar verkocht te worden.
Die waren nu vier of vijf jaar gegroeid, andere bollen, die minder jaren oud waren,
droegen kleinere bloemen en sommige gaven nog in 't geheel geen bloem, alleen
kleine plantjes.
‘Dat zijn een- en tweejarige,’ zei Niezand, ‘en die allerkleinste plantjes zijn van
pluksel van gehold en pluksel van gesneden. Die hebben voor 't eerst los gestaan van
de moederbol.’
‘Maar,’ vroeg Dirk, ‘zou je nou zoo'n groote bol altijd maar door weer kunnen
planten? dan moet het op 't laatst toch een héél groote worden.’
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‘Nee, dat gaat niet; als de bol na vier of vijf jaar zijn vollen grootte heeft, kan hij niet
meer opgeplant worden; dan zouden er na den bloei een stuk of wat jonge bolletjes
ankomen en de moederbol klein en misvormd worden. Hij wordt vóór dien tijd
verkocht of ingesneden om er kleine van te kweeken. Hoe dat gaat, zal je van den
zomer wel zien.’
In een hoekje van het land stonden een paar rijen héél dunne sprietjes. ‘Dat is van
zaad,’ vertelde Niezand: ‘hyacinthen worden wel eens gezaaid, in de hoop door
kruising nieuwe soorten te krijgen. Maar het is een geduldwerkje; eerst duurt het
verscheiden jaren eer ze bloeien en dan is het nog de vraag of er werkelijk een nieuw
soort bij is, dat wat beteekent. En als dat zoo is, heb je nog maar één bol ervan, en
dan moet daarvan eene partij gekweekt worden.
Daarom zijn nieuwe soorten in het begin heel duur; zoolang er nog maar weinig
van zijn, heeten ze conquesten.’
Ieder soort had zijn eigen naam, sommige naar bekende personen, zooals Dickens,
Schiller, Mac Mahon, Macaulay; andere, meisjesnamen, zooals Maria Cornelia, Alida
Catharina, weer andere namen, die betrekking hadden op vorm of kleur van de
bloemen, zooals Kastanjebloem, King of the Blue (koning der blauwen), Grand Lilas.
Dirk begreep niet, hoe hij ooit al de soorten uit elkaar zou leeren kennen.
‘Ja, daar is heel veel oefening voor noodig,’ zei oom Niezand, die dagelijks aan
het dagvaarden en ziek-zoeken was, ‘maar als je goed kijkt, zie je, dat alle soorten
hun eigen bloemvorm hebben en ook het kruid is heel verschillend. Kijk, dìt
bijvoorbeeld ligt
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plat op den grond, van dàt zijn de blaadjes bijzonder smal, van dat andere zijn ze
buitengewoon donker van kleur. Bij het ééne soort is de bloem één vaste tros van
kleine bloempjes, bij het andere hangen ze losjes als klokjes aan den stengel. En al
de kleuren verschillen, al is 't nòg zoo weinig, zelfs het wit van de verschillende
soorten is niet hetzelfde; van de één is het zuiver wit, van de ander meer roseachtig
of geelachtig. En dan heb je natuurlijk de enkele en de dubbele soorten.’
‘Vergist u er zich nooit mee?’
‘Zelden, maar om zeker te zijn, hebben we ons plantboekje; kijk, hier staan al de
soorten met nummers in volgorde opgeschreven, zooals ze op het land geplant zijn.
Nu hebben wij bij de bedden witte houtjes gestoken, waarop dezelfde nummers staan,
dan vergis je je nooit.’
‘Kijk oom,’ riep Dirk in eens, ‘in dit bed blauwe staat één witte; en in dat bed
roode één blauwe; hoe komt dat?’
‘Dat zijn dwalingen, verkeerde bollen, die tusschen de partij zijn geraakt. Morgen
ga ik ze er allemaal uitzoeken en weggooien. Als 't dure soorten zijn, steken we er
dunne stokjes bij en dan worden ze met rooien apart gehouden. Dat wordt ook gedaan
als door één of andere vergissing verscheidene bollen van één soort door een ander
soort zijn heen geraakt, maar dat gebeurt maar heel zelden natuurlijk.’
De patroon bracht nu dikwijls andere bloemisten mee om te kijken, hoe de bloemen
stonden, en van een gedeelte bollen werd veiling gehouden. 't Was een grappig
gezicht, al die mannen tusschen de bloembedden te zien loopen als groote donkere
torren op een kleurig kleed. Ze sprongen of stapten over
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de bedden heen maar dikwijls namen ze lomp hun sprong of stap te kort en vertrapten
dan de mooiste planten. Dirk vond dit altijd een verdrietig gezicht: al het grappige
was er dan af.
't Was heel druk op den straatweg en de achterwegen met rijtuigen, fietsen,
automobilen en wandelaars; de stoomtrams konden de groote massa passagiers bijna
niet vervoeren; kinderen boden overal bouquetjes te koop aan de vele vreemdelingen,
die er zich zelf en hunne voertuigen mee behingen.
Lang duurde die pracht van kleurenschittering niet, al heel

gauw werd er een begin gemaakt met de bloemen af te snijden. Ze mogen niet op de
bol verdorren, anders trekken ze te veel levenssappen uit de bol. Sommige soorten
begonnen al een beetje te verleppen of te verschieten in de zon. Dirk en Willem
moesten elken dag bloemen snijden. Manden vol gooiden ze op een hoop in den hoek
van het veld, waar 't gauw een vieze slijmerige massa werd.
Maar op het veld begon een nieuwe kleurenpracht; de tulpen kwamen uit met
hunne felle tinten van vuurrood en hooggeel en wit, en ook zachtere rose, en geelachtig
witte, alleen geen blauwe. Ook hier groote verscheidenheid van vorm en grootte:
kleine, puntige kelkjes en groote ronde bakken en dubbele als rozen; en weer voor
ieder soort een eigen naam.
De narcissen begonnen nu ook, eerst dubbele gele, toen geel met witte,
trompetnarcissen: witte onderbladen met een gele trom-
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pet of omgekeerd, of alles geel of alles wit. En ook andere vormen; kleine witte
onderblaadjes met een oranjekelkje er op als een drinknapje voor een vlinder, en
kleine, rein-witte trompetnarcissen, de trompet geel, slank en edel van vorm. In de
zon konden de bloemblaadjes schitteren, alsof ze bestrooid waren met diamantpoeder,
alles schoonheid, een weeldefeest van de natuur.
Maar ook deze kleurenpracht werd afgesneden na eenige dagen. Het hyacinthenveld
was nu één groene vlakte van verschillende tinten; hard groen, meer blauwachtig,
licht en donker, alles golvend in den wind.
Ook de meeste tulpen waren verdwenen, alleen enkele lateren stonden er nog,
kleine gele kelkjes boven bont-gespikkelde bladeren. En dan waren er nog andere
in knop: ‘dat zijn zoogenaamde late tulpen’ vertelde oom Niezand, ‘daar komt
tegenwoordig meer en meer liefhebberij voor. Ze worden veel in Frankrijk gekweekt
in de buurt van Parijs.’
Toen ze opengingen, was het alweer een verrassing voor Dirk, omdat ze zoo mooi
waren.
Op lange bloemstengels wiegden zich prachtige kelken in allerlei kleuren, er waren
rose met zilver gestreepte, doorschijnend als teere schelpen, en witte, omrand met
fijne roode uitschulping. Er was één soort: ‘Witte Zwaan’, genaamd, waarvan de
witte kelken op lange stengels zich bij ieder windzuchtje bevallig bogen als slanke
zwanenhalzen, daarnaast stonden smalle, puntig toeloopende kelken, die een
kleurenmengeling vertoonden van prachtig rood en geel als de hemel bij
zonsondergang. Er waren reusachtige bloemen bij en kleine ronde kelkjes als knopjes,
die in 't minst geen familie schenen te zijn van de groote. Sommige geurden ook,
een vreemde
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zoetachtige geur, nooit heel sterk of bedwelmend zooals de geur van hyacinthen.
En dan waren er ook wonderlijke bloemen bij, grillige vormen met geschulpte
bladen, ieder bloemblad eene mengeling van kleuren

in rood en geel en wit en groen, dat waren parkiettulpen.
En nu begon weer een andere groep zijne knoppen te openen: de Darwin-tulpen.
De stengels hiervan kwamen tot Dirks schouder; de bloemen waren alle rond van
vorm, prachtig van kleur, in alle tinten eene groote verscheidenheid. Maar op de
lange stelen schenen de bloemen niet groot.
't Was nu bijna Juni geworden, Mei was mooi geweest, met veel warme
zonnedagen.
Dirk had ijverig gewerkt; nu was hij aan het wieden, want het onkruid schoot welig
op tusschen de bollen: 't was een eentoonig werk, zoo den heelen dag op den grond
te liggen met de zon brandend op je rug.
Op een morgen lag hij dicht bij de heg; in eens hoorde hij vlak bij gepiep van een
vogel, hij keek op, en zag twee kwikstaartjes in de heg verdwijnen. Nieuwsgierig
ging hij kijken en zag in de
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heg een nestje, een zacht, warm kommetje, bekleed met donzen veertjes. Er lagen
vijf groenachtig-witte eitjes in met bruine spikkels. Dirk stak er juist de hand naar
uit toen hij de stem van mijnheer van Erk vlak achter zich hoorde: ‘Laat dat, jongen!’
Een beetje verschrikt keek hij om.
‘Waarom zou je dat vernielen?’ zei mijnheer van Erk. ‘Laat die diertjes hun gang
gaan: 't is een kwikstaartennest. Je kunt

't immers af en toe bekijken, maar kom er niet aan, daar kunnen die vogeltjes niet
tegen.’
Dirk kwam er niet aan, maar elken dag ging hij er met Willem naar kijken. Ze
durfden het niet uithalen, maar kijken hinderde niet, dachten zij. Toch, het vogeltje
dat zat te broeden, schrikte telkens op als ze er bij kwamen en spreidde angstig de
vleugeltjes uit boven de eitjes. Op een morgen lagen er vijf kale vogeltjes in het
nestje.
Dirk had deze nog nooit gezien, wel jonge spreeuwen in nestjes op de daken onder
de pannen.
‘Eventjes in m'n hand nemen,’ dacht hij.
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De diertjes voelden week warm-zacht aan; ze begonnen erg te schreeuwen met
wijd-opgesperde snaveltjes. Gauw legde hij ze weer in 't nest; juist kwam de moeder
aanvliegen met vliegjes voor de hongerige kleintjes.
Dirk riep Willem om twaalf uur er bij en samen stonden ze er een poos naar te
kijken; wat was dat aardig, de zorg van de ouden te zien.
Maar een paar dagen daarna vonden ze het nestje verlaten en de jongen dood.
Dirk vertelde het aan den patroon.
‘Dat komt doordat je er zoo dikwijls naar gekeken hebt, en de kleintjes in je handen
genomen; dat kunnen de ouden niet hebben. 't Is erg jammer.’
Dirk had er veel spijt van; hij vertelde ook aan Willem wat mijnheer van Erk
gezegd had en ze namen zich voor, als 't weer gebeurde, de vogels met rust te laten.
Dirk was nu geheel gewend bij oom en tante en ook met de knechts kon hij 't goed
vinden; ze zagen wel, dat hij schrander was, dat ze hem niet makkelijk voor den gek
konden houden, zooals ze Willem telkens deden. Willem was stil en verlegen, liet
zich voor alles gebruiken en om alles uitlachen.
Eens stuurden de andere knechts hem uit om ijzerlijm te halen, met de boodschap,
dat hij niet met leege handen terug mocht komen; hij liep overal heen, werd telkens
natuurlijk uitgelachen en 't meest nog, toen hij eindelijk terugkwam en half huilend
zei, dat hij 't nergens krijgen kon. Een anderen keer weer moest hij bij een anderen
kweeker om de hooischop vragen, zonder na te denken liep hij er heen, deed zijn
boodschap en werd weer
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hartelijk uitgelachen omdat hij zoo dom was geweest, niet te bedenken, dat hooi niet
met een schop verwerkt wordt.
Toch was 't een goedhartige jongen: hij hield dolveel van zijne moeder en van zijn
jonger broertje. Zijne moeder was weduwe en moest overdag uit werken gaan; 's
avonds hielp Willem haar bij 't werk in huis of hij speelde met zijn broertje. Kleine
Bertus was heel anders dan Willem: levendig, vlug en schrander, altijd er op uit, een
of ander van zijn broer te verkrijgen. En Willem was altijd bereid hem alles te geven,
wat hij missen kon. Samen met zijn moeder praatte hij over later als Bertus groot
zou zijn. Hij moest veel leeren, iets meer worden dan een gewone werkman. Waar
het geld voor al dat leeren vandaan moest komen, wisten ze nog niet, maar Willem
wou zijn best doen, langzamerhand zelf wat tulpen te koopen en daar een kraampje
van te kweeken, zooals vele arbeiders deden. Vrouw Brugge zei dikwijls: ‘Willem
is m'n grootste steun; als ik die jongen niet had zou ik geen raad weten.’
Met Dirk kon Willem 't goed vinden; hij zag tegen Dirk op, omdat deze veel flinker
was, en zooveel meer gezien had dan hij; Dirk merkte dat wel en vond 't prettig; hij
nam Willem dan ook wel eens in bescherming tegenover de andere werklui.

III.
Oom Niezand had achter zijn huis een groot kippehok met een flinke loop, waarin
wel dertig kippen en twee hanen liepen. 't Waren mooie groote kippen, allemaal
zwart, dat prachtig afstak
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bij de vuurroode kammen. De hanen waren ook zwart, alleen aan de vleugels
groenachtig, dat als goud schitterde in de zon.
Dirk had er plezier in, 's morgens vóór hij naar het werk gíng, de kippen te voeren;
hij lachte er om, zooals ze vochten om de gerst en de hanen konden er zoo grappig
deftig tusschendoor stappen, links en rechts kijkend of alle kippen wel hun deel
kregen.
Niezand had twee kippen te broeden gezet in een hoekje van den bollenzolder.
Dirk en de kleine jongens waren al verlangend naar den dag als de kuikentjes uit
zouden komen. Eén en twintig dagen moest het duren, de kippen bleven allebei trouw
op hun post, dus er zouden er wel verscheidene uitkomen.
En werkelijk, op den één en twintigsten dag, 's morgens vroeg, zagen Dirk en Piet,
die zoodra ze op waren, naar den zolder waren geloopen, dat er twee kuikentjes onder
de vleugels van de ééne kip zaten. De kloek was bezig, een ander ei open te pikken,
daar barstte de schaal en het kleine gele diertje stapte parmantig naar buiten. Dirk
vond het alleraardigst: hij had 't nog nooit gezien. Piet gaf een harden schreeuw van
plezier, waarop de kloek dadelijk met hare vleugels de kuikentjes bedekte.
Onder het wieden dacht Dirk telkens weer aan de kuikentjes en hoe aardig het zou
zijn, de kloek met haar kindertjes te zien rondloopen.
Oom had in het tuintje een met ijzergaas afgeschoten plek gemaakt, waar ze zouden
rondloopen, want natuurlijk mochten ze niet in het bollenland komen. Kippen zijn
slechte tuinlui en slechte bollenkweekers ook.
Toen Dirk om twaalf uur thuis kwam, waren er tien eieren uitgekomen; drie lagen
nog onder de kip, ‘maar,’ zei oom,
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‘die komen misschien niet uit; gewoonlijk mislukken er wel een paar.’
Den volgenden dag kwamen van de andere kip ook eenige eieren uit; de eerste zat
nog altijd op de drie laatste eieren; ze kwamen maar niet uit en eindelijk brak Niezand
ze open. Bah - niets als een vieze massa! ‘'t Zijn schiereieren,’ zei oom tegen

Dirk, ‘dat wil zeggen, eieren waar geen kuiken uit komt, omdat er geen kiem in was.’
De andere kip had twaalf kuikentjes gekregen, allemaal zwarte met gele snaveltjes;
daar liepen de twee kloeken op het afgesloten grasveldje, ieder met hare kuikens.
Elke moeder kende precies hare kinderen en de kuikentjes vergisten zich ook nooit,
maar volgden altijd hun eigen moeder.
Op een morgen, vrouw Niezand was met de kinderen in de keuken, hoorde zij in
eens heftig kakelen, toen angstig schreeuwen

Anna van Gogh-Kaulbach, In het bloembollenland

38
van de kloeken. Ze liep naar buiten en zag op het grasveldje een grooten hond wild
toevliegen op de kuikens, de kloeken stonden vóór hunne kinderen met uitgespreide
vleugels, de veeren opgezet van woede, de snavels opengesperd, alsof ze den hond
aan wilden vallen. Dit zag vrouw Niezand in één seconde, ze gaf een schreeuw,
gooide met een steen er naar toe, maar vóór ze er was, had de hond eenige kuikentjes
verslonden en andere doodgebeten; als een dolle hield hij huis, terwijl de
moederkippen dapper tegen hem opvlogen, hem pikkend met hunne snavels. Nu was
vrouw Niezand er bij, greep een lat en sloeg daarmee op den hond los, hij schrikte
nu, sprong in eens over het draadwerk heen en liep hard weg. Ach, wat was 't een
droevig gezicht; overal donzen veertjes, eenige bloederige kleine lichaampjes, andere
kuikentjes verminkt, treurig piepend, en de arme kloeken steeds hunne kinderen
roepend, radeloos rondloopend, angstig de nog overgebleven kuikentjes onder hare
vleugels verbergend. De ééne moeder had nog éen kindje over, de andere drie, en
dan lagen er nog drie kuikentjes zoo goed als dood.
Vrouw Niezand was zóó woedend, dat ze stond te schreeuwen en te schelden tegen
den hond; de kinderen die haar nageloopen waren, begonnen te huilen, vooral Piet
was erg geschrikt. Jan en Zus hielden gauw weer op met huilen, keken toen meer
nieuwsgierig, niet goed begrijpend wat er gebeurd was, maar Piet bleef nog lang
huilen; de schrik had hem zoo'n schok gegeven, hij had zooveel plezier in de kuikens
gehad.
Toen Niezand en Dirk thuis kwamen, hoorden ze het natuurlijk dadelijk; ze stonden
er verslagen van. Niezand was woedend: ‘'t is de hond van boer Harmes,’ zei hij,
‘die heeft jongen en is los-
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gebroken; ik heb 'm zien loopen. Waarom houdt die kerel hem niet beter vast?’
‘Nou ik heb die leelijkerd goed gegeven met de droogstok.’
‘Och ja, wat geeft dat!’ zei Niezand bedaarder, ‘'t is eenmaal de natuur van 't beest,
vooral als ze jongen hebben. Maar hij mot dan vastgehouwen worden as ze 't hem
niet af kunnen leeren. Ik zal Harmes om schadevergoeding anspreken, daar kan ie
staat op maken!’
‘Daar hebben we toch onze kuikens niet mee terug.’
‘Nee, dat 's zeker en 't was zoo'n mooi broedsel. 't Is ellendig!’
Ze bleven er den heel en dag bedrukt over, vooral ook Dirk. Kleine Piet speelde
wel weer vroolijk met Jantje, maar hij dacht toch telkens aan de kuikentjes; hij was
nog onder den indruk van het nare gezicht, en ook kon hij er wel om huilen, dat haast
al die aardige kuikentjes nu weg waren.
Toen hij op de drempel zat in de zon, dacht hij: ‘kon ik maar andere kuikentjes
krijgen! Als ik maar eieren had, en dan een kip er opzetten, stilletjes, zonder dat
iemand er van wist. En dan in eens met de kuikentjes voor den dag komen! Wat
zouden vader en moeder blij zijn!
In zijn kleine hoofdje kwam een heel plannetje op. Hij wist waar moeder de eieren
om te verkoopen in de kast had staan; daar zou hij wat van nemen en dan een kip er
op zetten!
's Avonds, toen hij even alleen in huis was, ging hij naar de kast, nam voorzichtig
vijf eieren uit de mand en deed ze in zijn blauwe schort. Zachtjes liep hij de keuken
door, met de handjes stevig zijn schort vasthoudend, toen het bollenhuis in en de trap
op. Dat ging erg moeielijk: een paar keer stootten de eieren even
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tegen de trap, maar eindelijk was hij toch boven. Hij hijgde van inspanning, zijn
wangetjes waren vuurrood, zijn mondje met de frissche roode lipjes, half open. Toen
hij bij den hoek kwam, waar de kippen hadden zitten broeden, legde hij de eieren
neer. Twee waren gekneusd, ‘maar dat hindert niet,’ dacht hij, ‘dan kan 't kuikentje
er des te makkelijker uitkomen.’ Maar nou moest er nog hooi onder de eieren. Dat
wist hij niet te vinden, wel een beetje pook. Dat ging hij halen bij de rietschelf,
klauterde toen weer naar boven en legde de eieren er in: zóó, een lekker nestje. En
nou de kip halen.
Voorzichtig keek hij beneden rond of niemand hem zag. Vader en moeder waren
een praatje gaan maken bij de buren aan den overkant van den weg. Dirk zag hij
nergens en Jan en Zus speelden op het straatje achter 't bollenhuis.
‘Wat doe je?’ vroeg Jan toen hij Piet naar het kippehok zag gaan.
‘Niks,’ antwoordde Piet kortaf.
Hij kroop in het hok, de kippen renden onder angstig gekakel door elkaar in den
loop. Piet kon daar niet komen, het poortje was te nauw. Hij gooide wat gerst in het
hok; een van de hanen stak voorzichtig zijn kop door het poortje; toen hij Piet zag,
dien hij goed kende, maakte hij het eigenaardige klokkende geluid, om de kippen te
roepen. Een paar kwamen in het hok, in eens greep Piet toe .... wild gekakel en gevlieg
.... Piet hield een veer in de hand en de kippen waren weer in de loop.
Hij was erg teleurgesteld ... er moest toch een kip op de eieren zitten, anders kreeg
hij geen kuikentjes. Zijn kleine hoofdje probeerde weer na te denken. Als hij er zelf
eens op ging zitten ... heel voorzichtig, zooals de kip ... ja, dat kon ook wel!
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Hij sprong op en liep hard naar den zolder. 't Was er al schemerig, hij vond 't er niets
prettig en 't lachte hem niet toe, alleen in dat hoekje te gaan zitten.
Dat kon dan ook net zoo goed beneden. Hij deed de eieren weer in zijn schort,
klom er voorzichtig de trap mee af; toen hij beneden

kwam, waren ze alle vijf gekneusd.
Hij lette er niet op, ging de kamer binnen, legde de eieren in een hoek op een zacht
kleedje. Nu kon hij wel meer eieren nemen. De mand was te zwaar voor hem; daarom
nam hij de eieren er uit, legde ze zachtjes in den hoek. Nou gaan zitten, voorzichtig
... hij bukte zich eerst, hurkte toen neer, zijn armpjes uitgestoken. Nou was hij al heel
laag ... nou zijn beentjes onder hem uit ... en ... o! een groot gekraak en hij lag op
den grond in een glibberige, vieze, kleverige plas.
Van schrik gaf hij een harde schreeuw en sloeg met de handjes, altijd weer grijpend
in de kleverige plas.
Daar kwam moeder aanvliegen: ‘Wat mot dat!’ schreeuwde ze; ‘jou ondeugende
bengel!’ en pats! pats! sloeg ze hem om zijn
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ooren. Hij begon nog harder te schreeuwen, wreef met zijn vieze handen in zijn
gezichtje en zijn haar, al maar roepend door zijn snikken heen: ‘ik ... wou ...
kuikentjes!’
‘Wat kuikentjes?’ Ze trok hem bij zijn arm op.
‘Kijk me dat nou eres an; zoo'n vuilik! en al m'n eieren!

Vort, trek uit je smerige goed en in bed!’
Ze duwde hem de keuken in. Piet durfde niets meer zeggen, hij huilde maar voort
terwijl hij zijn kiel en broek uittrok. Toen kroop hij in de bedstee, maar hij bleef
snikken en huilen.
Vrouw Niezand begon den boel op te ruimen, onderwijl brommend over dien
rakker van een jongen.
Niezand hielp haar; hij had nog niets gezegd, maar nu kreeg hij toch medelijden
met den jongen en hij begon er iets van te begrijpen, hoe het gebeurd was.
‘Och, misschien wou hij die eieren uitbroeien,’ zei hij tegen zijne vrouw en tegen
Piet riep hij: ‘Wou je voor kip spelen?’
‘Ja ... a ... ja ... a ...,’ snikte Piet; ‘de kip ... de kip ... kon ik niet vangen.’
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Niezand deed de bedsteedeuren open; hij zag een vreeselijk behuild gezichtje, nog
besmeerd met eidooier.
‘Maar wist je dan niet, domme jongen, dat de eieren zouen breken?’
‘Ik wou 't voorzichtig, doen ... net as de kip!’
Niezand moest toch lachen; hij ging 't aan zijne vrouw vertellen, die buiten het
kleedje afboende.
Haar drift was ook alweer bedaard, al had ze erge spijt van de vijftig mooie eieren.
‘Och, zeg maar es wat tegen Piet,’ vroeg haar man.
Ze ging naar de bedstee, liet Piet het heele verhaal doen. Hij vertelde al snikkend
alles.
‘Zal je 't dan nooit weer doen?’ vroeg zijne moeder.
‘Nee ... nee ... Piet kan geen eitjes uitbroeien!’
‘Nou, vooruit dan maar!’ Ze veegde zijn gezicht af met een natte handdoek, gaf
hem een zoen en legde hem toen neer om te slapen. Maar 't duurde nog een poosje
eer hij al snikkend insliep.
Toen Dirk het verhaal hoorde, had hij groote pret; hij had maar spijt, dat hij er niet
bij was geweest om de groote plas te zien.
‘Nou, je kan z'n broek zien,’ zei tante knorrig; ‘kijk es, wat 'n schilderij!’
Piet werd nog dikwijls geplaagd met de uitbroeierij, maar hij werd er altijd
verdrietig om.

IV.
Juni gaf veel heete dagen; de zon brandde fel en op het veld begon 't groen van de
tulpen en hyacinthen te verdorren.
Vooral dat van de tulpen verviel spoedig maar ook van de
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jonge hyacinthen en zelfs waar dikke bollen stonden, kreeg het kruid een bruinachtige
tint op sommige plaatsen.
‘Hoe langer ze 't uithouen, hoe beter,’ zei oom Niezand. ‘As het zwakke ziekelijke
bollen zijn met slechte wortels, sterft het kruid gauw af; gezonde kunnen een beetje
hitte velen en hoe langer het lof frisch blijft, hoe meer de bol groeit.’
Niezand ging met den patroon dagelijks de bollen na; bij eenige bedden, van die
waarop de dikste bollen geplant waren, zetten ze plankjes, die bollen werden bestemd
voor de voortteling; stonden op die bedden sommige planten minder fleurig, dan
werden daar stokjes bij gezet, die bollen werden wel voor den verkoop, maar niet
voor de voortteling gebruikt.
De kweekers kwamen bij elkaar kijken hoe het gewas stond en hielden besprekingen
over de prijzen, die ze dachten te maken als over eenige weken de verkoop zou
beginnen.
Het eerst waren de tulpen aan de beurt om gerooid te worden; het verdorde lof
werd er eerst afgeharkt.
Drie knechts lagen op de knieën op den grond, ieder op een bed, en groeven met
hunne handen de bollen er uit. Dikwijls haalden zij een heele klomp bollen aan elkaar,
groote en kleine te voorschijn. Niezand stond klaar met een hor, d.w.z. een platte
mand, waarvan de bodem bestond uit stevige teenen, die een eindje van elkaar af
waren; hierin schudde hij de gerooide tulpen heen en weer, zoodat het zand los liet
en door de openingen tusschen de teenen wegliep; de bollen bleven dan vrij schoon
over. Daarna werden ze in manden gedaan en in het bollenhuis op de stellingen
gegooid om te droogen. De ramen stonden flink open, maar als het hard woei werden
ze aan den windkant gesloten.
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‘Ze moeten niet al te hard droogen,’ legde oom Niezand aan Dirk uit; ‘anders barst
de huid.’
Het rooien ging vlug voort. ‘De grond is hier makkelijk’ zei één van de arbeiders;
‘as je op kleigronden komt, is 't nog wat anders; dan mot eerst de grond met een
schopje losgemaakt worden.’

‘Groeien tulpen dan ook op de klei?’ vroeg Dirk.
‘Ja, hyacinthen moeten bepaald zandgrond hebben, maar tulpen willen ook op
kleigrond.’
Dirk en Willem moesten ondertusschen de jonge hyacinthen afschoffelen en harken
en toen de tulpen ‘binnen’ waren, begon het rooien dáár. Dirk moest nu ook
meerooien, de patroon en Niezand horden de bollen; er kwamen er te voorschijn van
allerlei
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grootte: kleintjes als inmaakuitjes en daarna grootere en nòg grootere; toen kwamen
de geholde en gesnedene aan de beurt. De gesnedene waren heele klompen jonge
bolletjes aan elkaar, maar veel meer dan bij de tulpen, de geholde leken een kommetje,
waarin de jonge bolletjes tegen elkaar gedrukt lagen, soms wel zeventig en meer in
één bol.
't Waren vermoeiende dagen voor de arbeiders; ze werkten

's morgens en 's avonds òver en lagen den heelen dag in het heete zand, met de zon
brandend op hun rug, terwijl de heggen elk windzuchtje afweerden.
Ze kregen eelt op hunne knieën, en door het voortdurend wroeten in het zand,
werden hunne vingers vreemd-wit, waarbij scherp de gebruinde handen afstaken.
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En 's avonds als het rooien was afgeloopen, moesten de manden nog leeggegooid
worden op de stellingen.
Er werd ook gerooid op een stuk land, dat een eind van het bollenhuis af lag; de
manden werden vandaar met vletten naar het bollenhuis gevaren.
Dirk voelde zich dikwijls dood-op; hij was den heelen dag nat van zweet en in
zijne beenen kwam soms zoo'n vreemde tinteling alsof ze zijn lichaam niet meer
konden dragen; hij verloor zijn gewone eetlust, maar verlangde den heelen dag naar
drinken. Er werden enorme hoeveelheden water gedronken in dezen tijd; sommige
patroons gaven hun knechts tweemaal daags een borrel, maar de heer van Erk deed
dit niet, omdat hij wist, dat sterke drank het vermoeide lichaam nog meer uitput; hij
gaf daarom koffie en bessensap met water, dat heerlijk verfrischte.
Dirk was blij toen zijn oom zei: ‘Maandag mot je an 't tulpen pellen, dan rust je
weer wat uit.’
Hij wist al, dat dat pellen bestond in het afbreken van de jonge bollen van de oude
en tevens werd de buitenste schil van iedere bol afgedaan, zoodat een mooie gladde
oppervlakte overbleef, donkerbruin soms als oud mahoniehout.
Voor het pellen werden apart vrouwen en kinderen aangenomen: zelfs kinderen
van acht, negen jaar, waren er al heel handig mee. Ze zaten aan de lange sorteerlâ
op de pakplaats en de kleine vingers pelden, pelden van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat, terwijl buiten de zon scheen en alles riep tot spelen en vroolijk zijn. Die
vroolijkheid kwam soms toch wel te voorschijn in een grap of een schaterlach, maar
veel mocht er niet gepraat worden, om het werk niet te hinderen.
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Dirk had vrij gauw den slag van 't pellen beet; hij was blij, dat hij nu wat meer kon
zitten en rustte in die week weer heelemaal uit, zoodat hij 's avonds weer kon lachen
en stoeien met Piet en Jan.
Langzamerhand was nu al het lof afgestorven en in Juli begon het rooien van de
dikke hyacinthenbollen, dat wil zeggen, bollen, die

vier en vijf jaar gegroeid waren en dus verkocht zouden worden of voor de voortteling
gebruikt. De laatsten, die vroeger door Niezand en den patroon door plankjes bij de
bedden waren aangewezen, kwamen 't eerst binnen; dadelijk werd een gedeelte
‘gesneden’. Aan den onderkant van iedere bol werden drie of vier kruiselings
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over elkaar loopende diepe sneden gegeven; daarna werden de bollen ingekuild om
flink open te splijten en dan op stelling gelegd. De overigen zouden gehold worden.
‘Als daar mee begonnen wordt, moet je maar es kijken,’ zei Niezand tegen Dirk.
Toen de bollen voor den verkoop binnen kwamen, verhuisden de tulpenpellers
naar boven, want de sorteerlâ beneden moest nu voor zijn eigenlijk doel gebruikt
worden. De leverbare bollen waren in met planten al in vier grootten verdeeld: eerste
soort, tweede soort, bedding en rommel. Maar door allerlei oorzaken waren de bollen,
die, toen ze geplant werden, ongeveer even groot waren, niet alle evenveel gegroeid,
daarom moesten ze nu nog eens gesorteerd worden.
De binnengebrachte manden werden niet dadelijk op de stelling leeggegooid, maar
eerst op de pakplaats gezet en één voor één leeggestort op de sorteerlâ, waar de
patroon en Niezand de bollen sorteerden. Voor dit werk was een geoefend oog noodig,
in staat vlug de grootten te vergelijken.
Dirk moest nu niet langer tulpen pellen, hij kreeg de gesorteerde bollen telkens in
bakken naar de stellingen te brengen, vóór het uitstorten moest hij ze tellen. Den
heelen dag liep hij heen en weer en al heel gauw voelde hij zich weer moe, en zijne
voeten zwollen op in de zware schoenen. Gelukkig had oom nog een paar lichtere
schoenen voor hem; toen kon hij 't beter volhouden.
De patroon had nu ook zijn allerdruksten tijd, want de handel was begonnen,
zoodra de dikke bollen binnen kwamen. Andere kweekers, en bloemisten, die bollen
verhandelden in het buitenland, kwamen in het bollenhuis om te koopen en 't was
een loven en bieden den heelen dag door. Was er niemand, dan ging mijnheer
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van Erk weer aan het sorteeren, waar Niezand den geheelen dag aan bezig bleef.
Onderwijl moesten de verkochte bollen al afgeleverd worden. Dikwijls moesten
ze op verlangen van den kooper eerst worden gevisiteerd, dat wil zeggen: van elke
bol werd een klein stukje van het kopje afgesneden om te zien of hij gezond was; bij
zieke bollen waren dan zwarte of gele ringen te zien.
Dit werd ook wel gedaan bij nog niet verkochte partijen als de patroon dacht, dat
er veel zieken onder waren. De zieken werden weggegooid, de gezonde op stelling
gezet om te droogen met den kop naar boven, twee rijen op elkaar, iedere bol van
de bovenste rij juist passend tusschen twee van de onderste, zoodat het kopje vrij
bleef. Als ze zoo naast elkaar stonden, soort bij soort, zag Dirk wat een verschillende
tinten de bollen hadden, sommige mooi paarsch, andere glimmend licht- of
donkerbruin, weer andere geelachtig, met donkere strepen. En niet alleen in kleur,
ook in vorm en grootte, hadden de volwassen bollen van de verschillende soorten
hunne eigenaardigheden; wat moest het toch moeielijk zijn dat alles uit elkaar te
kennen!
De verkochte bollen werden in manden gepakt, en op groote wagens weggereden
naar de koopers.
Dit pakken duurde nog een heele poos voort, nadat het sorteeren was afgeloopen.
't Was nu alles leven en beweging in 't bollenhuis. Boven zaten de tulpenpelsters en
-pellers aan de lange tafel, een arbeider sorteerde de gepelde om de leverbare er uit
te zoeken; in een anderen hoek stond een arbeider narcissen te sorteeren en beneden
ging het pakken steeds voort.
Dirk moest wel eens meerijden met den wagen om bij het afladen te helpen, dat
deed hij graag.
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Vroeger in de stad had hij dikwijls gewenscht ook eens op een kar te mogen rijden,
niet er achteraan hangend, zooals hij dikwijls deed, maar er op zittend, zoodat iedereen
het zien mocht.
Het paard van den gehuurden wagen was een oud, mager dier en vooral nu in den
drukken tijd werd het overwerkt. Den heelen dag vrachten bollen rijden van de
kweekers naar de bloemisten, of van de bloemisten naar het station voor het
buitenland. Deze bollen werden in kisten gepakt en per spoor of stoomtram verzonden.
De wagens werden zoo vol geladen als maar eenigszins kon en voor de paarden bleef
dikwijls overdag geen tijd over om wat te eten.
Het oude magere paard, waar Dirk wel eens mee reed, liep nog vrij vlug, maar
Dirk wou altijd graag vlugger en vroeg den voerman dikwijls, het dier nog met de
zweep aan te zetten. En de voerman, die graag zooveel mogelijk afreed op een dag,
was er altijd wel voor te vinden.
Eens op een middag stond de wagen voor het bollenhuis klaar; de manden werden
er opgeladen.
Het paard stond héél stil, alleen nu en dan trilde zijne huid of sloeg het met zijne
staart naar de vliegen.
‘Wat is 't toch 'n mager scharminkel,’ zei één van de arbeiders.
Dirk lachte. ‘Nou, 't lijkt wel 'n kapstok!’
Willem, die aan het tulpen pellen was, maar even eene boodschap voor den patroon
moest doen, kwam naar buiten. Hij keek naar het paard, met eene medelijdende
uitdrukking in zijne vriendelijke oogen.
‘Arm beest,’ zei hij. Meteen liep hij naar binnen en kwam weer
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aan met een stuk brood in zijne hand, dat hij het paard voorhield. Het dier at het
gretig op; Willem klopte hem op zijn hals.
Dirk keek er verbaasd naar.
‘Heb jij geen honger?’ vroeg hij.
Willem kleurde even. ‘Och,’ zei hij een beetje verlegen, ‘dat beest heeft nog meer
honger.’ En toen flinker: ‘'t Krijgt niet genoeg te eten.’
‘Zeg lummel, hou je mond; gaat 't jou wat an?’ riep de voerman boos.
Willem zweeg even, toen zei hij: ‘Ja, want ik vind 't gemeen, zoo'n beest geen
eten te geven as 't hard werkt.’
‘Geen eten?’
‘Nou ja, niet genoeg toch; as ik meneer was, liet ik niet bij je rijen.’
Meteen liep hij weg.
De voerman riep hem allerlei scheldwoorden na en de arbeiders lachten, maar
Dirk deed niet van harte mee. Hij voelde in eens, dat Willem gelijk had en dat het
flink van hem was, dat te zeggen. Maar hij durfde er niet dadelijk goed voor uitkomen
omdat hij bang was, uitgelachen te worden: hij keek Willem maar na en nam zich
meteen voor, den voerman niet meer te vragen, het paard te slaan.
Toen hij het voorbij liep, stak hij als toevallig zijn hand uit en streelde het over de
manen. Het dier schudde zijn kop wat onrustig; 't was niet gewend aan liefkoozingen.
Maar den volgenden dag streelde Dirk het weer en gaf het ook een stuk van zijn
boterham en zoo werd hij de beste vrienden met het paard.
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Willem zag het wel, maar hij zei er niets van; eindelijk begon Dirk er zelf over, toen
ze in het middag-schaftuurtje hun boterham aten.
‘Zeg,’ zei hij zachtjes, ‘je had laatst gelijk over dat paard; ik had er niet zoo an
gedacht.’
Willem lachte even. ‘Ik ben blij, dat jij 't beest nou ook es anhaalt,’ zei hij. ‘Ik
vind paarden dikwijls zulke stumperds en ze zijn toch zoo slim.’
Ze bleven nog een beetje doorpraten en wat Dirk al eens meer gedacht had, viel
hem nu weer op: Willem kon wàt aardig zijn als je alleen met 'm was.
In eens vroeg hij: ‘willen we zondag samen een end gaan loopen?’
‘Goed,’ antwoordde Willem, ‘kom me dan maar halen.’
Dirk deed het en na de wandeling gingen ze nog wat praten bij Willems moeder.
Dirk vond het er prettig; vrouw Overduyn was heel vriendelijk en veel rustiger dan
tante Niezand; van dien dag af had hij met Willem werkelijk vriendschap gesloten.

V.
Half Augustus was de allerdrukste handelstijd afgeloopen; er kwamen weinig
bloemisten meer in het bollenhuis, maar de patroon ging er nu dikwijls heele dagen
op uit met de lijst, van wat hij nog te verkoopen had, om de bloemisten te bezoeken.
Alles was gerooid op wat narcissen na; in het bollenhuis lagen millioenen bollen
in alle grootten en soorten.
Dirk had in 't laatst van Juli de heggen gesnoeid, eerst onder
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leiding van één van de knechts en later alleen. Nu zat hij weer tulpen te pellen.
Niezand begon aan het hollen van de hyacinthen, die daarvoor vóór het rooien op
het veld uitgezocht waren. Dit was weer iets nieuws voor Dirk; oom Niezand zat
nogal dicht bij hem en hij vroeg, of hij even kijken mocht.
Toen zag hij, hoe Niezand de bol in de linkerhand nam, met

den onderkant, (de stoel wist Dirk al dat die heette) naar boven; met een scherp mesje
werd er een groot rond stuk uitgesneden zoodat er van de bol alleen een kommetje
overbleef; daarin werd kalk gestreken en al de kommetjes netjes op rijen gelegd op
de stellingen, die het meest aan den zonkant lagen. Ze lagen daar echter niet plat op,
maar op schuin latwerk, zoodat de lucht er van onderen ook bij kon komen.
's Avonds vroeg Dirk er nog een en ander van. Hij wist al, dat het voor de
voortteling was.
‘Maar,’ vroeg hij, ‘als dat niet gebeurde, zouden er dan geen jonge bollen
ankomen?’
‘Jawel,’ antwoordde Niezand; ‘je hebt ommers wel gezien, dat an de dikke bollen
dikwijls kleine zijn gegroeid, die er afgebroken motten worden, maar er kommen er
dan niet zooveel.
Dan zou 't net gaan als bij de tulpen, an de groote bol zouen wat kleine kommen
en de moederbol zou ook kleiner worden.
Het hollen en snij en is juist zoo'n mooie uitvinding omdat het de voortteling
zooveel voordeeliger maakt.’
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‘Maar waarom wordt de ééne bol gesneden en de andere gehold?’
Dat hangt van het soort af; het ééne soort leent zich beter tot hollen, het andere tot
snijen: dat heeft de ondervinding moeten leeren. En ook hangt het wel ervan af, wat
de kweeker liever heeft: gauw groote bolletjes maar niet zoo'n groot aantal of heel
veel kleine. In geholde bollen komen meer jonge, maar ze zijn kleiner dan van de
gesnedene, dat heb je wel gezien bij het rooien.’
‘En die kalk, waarvoor dient die?’
‘Om 't schimmelen tegen te gaan.’
't Was een aardig gezicht al die witte kommetjes op de stelling te zien liggen.
Toen Dirk er uit de verte naar keek, dacht hij in eens aan een rij soldaten met witte
broeken, die hij bij een schietoefening aan een slootkant had zien liggen. Hij had er
plezier in, de kommetjes dikwijls te gaan bekijken. Al gauw zag hij tusschen de kalk
kleine witte puntjes te voorschijn komen, als glimmende witte kraaltjes. Overal keken
ze tusschen de schilfers uit en langzamerhand zwollen ze, zoodat de kommetjes net
vogelnestjes werden met heel veel wit-groene eitjes. Sommige van de kleine bolletjes
begonnen al uit te loopen met heel fijne groene sprietjes. Niezand vertelde, dat
verscheidene bloemisten, die broeikassen hadden, de geholde en gesneden bollen in
de kas brachten om de jonge bolletjes al vóór het planten flink te doen ontwikkelen;
anderen stookten voor dat doel kachels in de bollenhuizen.
Dirk had al gezien, dat verscheidene bloemisten kassen hadden, waarin begonia's,
amaryllissen en allerlei andere bijgewassen gekweekt werden; 's winters werden er
hyacinthen en tulpen vroeg in bloei getrokken voor liefhebberij of voor
tentoonstellingen.
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De velden zagen er nu overal kaal uit, hier en daar nog met aardappelen, wortelen
en boonen, en ook begonnen lelies, gladioli en mombretia te bloeien. Dirk vond
vooral de vuurroode gladioli mooi, die als vlammen stonden te gloeien in de
zonneschijn; maar toch, nu heel de natuur in volle pracht prijkte, nu rozen, begonia's,
violen en allerlei andere bloemen in de kassen bloeiden, maakten die enkele kleurige
plekken op de bollenvelden niet veel indruk; 't had niets meer van het kleurenfeest,
de oogverblindende weelde van het voorjaar.
De geholde en gesneden bollen van het vorige jaar, die nu een klomp kleine
bolletjes geleken, werden ook onder handen genomen, al de bolletjes moesten van
elkaar losgemaakt worden om afzonderlijk geplant te worden. De gesnedene werden
met een mesje losgesneden, de geholde met de vingers losgebroken.
Dirk moest helpen aardappelen rooien; en toen werden de hoeken, die zóó leeg
kwamen, omgespit voor de hyacinthen, dat wil zeggen, de mest, die er in het voorjaar
maar oppervlakkig in gespit was, werd nu dieper er in gebracht, op de plaats, waar
de wortels van de hyacinthen zouden komen.
Op deze hoeken hadden dit voorjaar geen bollen gestaan; ‘waarom werden die
niet gebruikt?’ vroeg Dirk aan zijn oom.
‘Ze hebben een jaar braak gelegen,’ antwoordde Niezand; ‘iedere hoek mot om
de drie jaar een jaar rust hebben en de cultuur mot altijd afwisselen. Eerst worden er
een jaar hyacinthen op geplant, dan een jaar tulpen of narcissen en dan moet 't braak
liggen. Als de tulpen er af zijn, worden er dikwijls datzelfde jaar nog eerst bruine
boonen of wortelen op geplant. Tulpen en narcissen hebben gewoonlijk geen nieuwe
mest noodig als er het vorige
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jaar hyacinthen op hebben gestaan, of er wordt soms nog wel wat slappe mest
ingebracht. Kijk, op deze hoek hebben verleden jaar hyacinthen gestaan, nou wordt
het voor tulpen en narcissen omgespit; dat gaat veel makkelijker en vlugger dan voor
hyacinthen, omdat het niet zoo diep hoeft gedaan te worden. 't Komt vandaag nog
klaar en dan wordt 't morgen afgelegd.’
‘Wat is dat?’
‘In bedden afgedeeld voor het planten; je zal wel zien hoe 't gaat, nou heb ik geen
tijd meer, 't is vier uur.’
Dirk ging weer naar den zolder, waar hij nog een restje tulpen te pellen had; nu
en dan keek hij uit het raam naar de arbeiders, die aan het spitten waren. Nu was de
hoek voor tulpen klaar; aan de ééne kant werd een heele laag zand weggehaald, met
kruiwagens naar het andere eind gereden en daar neergegooid. Het afgegraven stuk
had ongeveer de lengte en breedte van een bed.
Dirk wist niet waarvoor dat was; 's avonds vroeg hij er Niezand naar.
‘Dat zand is aan die kant van den akker noodig; je zal 't wel zien bij het planten.’
Den volgenden morgen werd de omgespitte hoek afgelegd. Door het middenpad
was hij vanzelf al overlangs in twee helften verdeeld; de bedden werden juist zoolang
als de breedte van zoo'n halve hoek, maar de breedte van ieder bed moest afgemeten
worden. Niezand en nog een arbeider meetten met een maatstok aan weerskanten
langs de heg telkens de breedte van een bed en een paadje af, en zetten er stokjes bij;
toen de heele hoek zóó afgemeten was, spanden ze een lijn tusschen de stokjes van
de ééne kant naar de andere, en groeven met een spade eene ondiepe gleuf langs die
lijn; zóó hadden ze de eerste twee bedden aangegeven.

Anna van Gogh-Kaulbach, In het bloembollenland

58
Toen spanden ze weer een lijn tusschen de twee volgende stokjes en gaven weer met
een gleuf aan, waar het volgende bed beginnen moest; en zóó gingen ze voort totdat
de heele hoek was afgedeeld.
Toen begon het planten.
Er was een vaste plantploeg, drie mannen, die niets anders deden het heele najaar
door, in zacht of guur weer; alleen als 't heel hard regende, konden ze niet voortgaan.
Eerst werden narcissen geplant. Dirk en Willem moesten ze aanbrengen en sorteeren
op een groot stuk zeil. Willem was er niet heel handig mee; telkens bekeek hij een
paar bollen nog eens en nog eens en vergeleek ze met de vorige; dan weer, verschrikt
omdat hij zoo weinig opschoot, deed hij haastig een paar grepen. Dirk deed zijn best,
er slag van te krijgen; hij durfde beter en deed het al gauw vlugger dan Willem.
Den derden morgen kwam de patroon kijken; Willem, met een vuurroode kleur,
grabbelde in de bollen, durfde ze haast niet uit zijn handen laten gaan.
‘Jongen, wat lig jij te zaniken en te knoeien!’ viel de patroon in eens uit, ‘je kan
't net zoo goed laten. Dirk is er nog handiger mee.’
Willem zei niets, boog diep het hoofd.
‘Vooruit, ga jij die leege hoek maar schoffelen, en laat Dirk alleen sorteeren!’
Willem stond op van zijn knieën en ging zwijgend weg; Dirk zei ook niets. Hij
had medelijden met Willem en toch voelde hij zich gestreeld omdat de patroon zijne
vlugheid geprezen had: hij nam zich voor, nog meer zijn best te doen. Hij had werk
genoeg om de planters bij te houden, want het planten ging vlug in zijn werk.
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Eerst werden van het eerste bed, waarvan de bovenste laag zand bij het spitten weg
was gehaald, de kanten gelijk afgestooten met de schop; dit deed één van de drie
arbeiders, de andere twee harkten het bed gelijk, meetten dan met een touw precies
het midden af en begonnen te planten. Rij aan rij werden de bollen in den grond
gedrukt; als zij een gedeelte van het bed

volgeplant hadden, begon de derde arbeider, de overschieter, zooals hij genoemd
werd, er een laag zand overheen te brengen, dat hij van het tweede bed afnam. Zoodra
het eerste bed vol was geplant, begonnen de planters het tweede aan het ééne einde
alweer gelijk te maken en te harken terwijl de overschieter aan het andere einde nog
bezig was het laatste zand er af te halen voor het eerste bed. Hij had soms moeite,
de planters bij te houden: den heelen dag
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werkte hij hard met de schop; 't was een jonge sterke man, maar toch was hij 's avonds
meestal heel moe.
‘Zie je wel,’ zei één van de planters tegen Dirk, ‘dat het noodig was, de laag zand
van het eerste bed bij het laatste te brengen, anders zou je daarvoor te kort komen.’
Er waren niet heel veel narcissen; toen ze geplant waren, kwamen de tulpen aan
de beurt, en nu leerde Dirk de zeeven met ronde gaten gebruiken. Hij had er vijf, met
gaten van verschillende grootte. Ze werden op elkaar gestapeld, die met de kleinste
gaten onderaan en zoo geleidelijk opklimmend.

Nu vulde hij de bovenste, dus die met de grootste gaten, met bollen van verschillende
grootte en schudde den stapel zeeven flink heen en weer, daarbij vielen de bollen,
die kleiner waren dan de gaten, er doorheen, ten minste voor het grootste deel. Nu
nam hij de bovenste zeef er af, schudde hem flink heen en weer waardoor alle bollen,
die door de gaten konden er doorheen vielen. De overblijvende groote deed hij in
een mand. Nu nam hij de tweede zeef
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op en schudde die heen en weer, zoodat alle bollen die door de gaten hiervan konden
er uit vielen; de overblijvende deed hij weer in een mand; ze waren natuurlijk een
soort kleiner dan de eerste. Hetzelfde deed hij niet de derde, vierde en vijfde zeef,
zoodat hij ten laatste zes verschillende sorteeringen bollen had.
De patroon en Niezand zaten intusschen dagelijks op den zolder de
hyacinthenbollen te visiteeren: van iedere bol werd een klein kopje afgesneden om
te zien of de bol gezond was. 't Was een eentoonig werk, maar hoog noodig om de
kraam gezond te houden. Dit visiteeren en 't ziek zoeken in het voorjaar op het veld
werkten elkaar in de hand, hoe nauwkeuriger het ééne gedaan werd, hoe minder werk
er met het andere te doen was. Als van eene partij de eerste mand bollen, die
gevisiteerd werd, gezond was, behoefden de overigen niet gesneden te worden, maar
als er zieken bij waren, moest de heele partij onderzocht worden; alle zieken werden
zorgvuldig weggegooid.
Op een avond toen Niezand thuis kwam, waren Piet en Jan druk aan het stoeien;
ze rolden samen over den grond en kleine Zus zat er bij te kraaien.
‘Wat is er te doen?’ vroeg Niezand lachend.
‘O vader, Jan is m'n paard, maar hij is zoo wild!’
‘'n Mooi paard, dat met z'n koetsier gaat rollebollen!’
‘Och toe, hou 'm es vast?’ vroeg Piet.
‘Nee vader, Piet vasthouen!’ riep Jan schaterend.
‘Dan maar allebei!’ riep Niezand, greep in iedere arm een jongen en tilde ze hoog
in de lucht. Toen zette hij ze op zijn schouders en liep zóó hard de keuken rond.
‘Nou hebben we 'n groot paard!’ riep Piet.
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Niezand bleef nog met de jongens stoeien tot de pap voor de kinderen klaar was.
Toen ze om de tafel zaten, zei Piet: ‘hè wat jeukt 't,’ en hij begon in zijn gezicht
te wrijven.
‘Jantje ook jeuk,’ zei Jan en wreef er ook op los. De twee jongens kregen vuurroode
gezichten; en in hun hals roode plekken, overal voelden ze de jeuk en als ze wreven,
werd 't hoe langer hoe erger.
‘Och,’ zei Niezand in eens, ‘dat komt van die beroerde bollenstof; dom van me,
er niet an te denken.’
‘Jeukt dat dan zoo?’ vroeg Dirk.
‘Ja, ten minste sommige menschen hebben er erg veel last van; ik merk er weinig
van, maar 't zit natuurlijk in m'n goed en zoo hebben de jongens 't an hun gezichten
gekregen.
't Komt van de drooge schilfers, die van de bollen afschilferen en tot een fijne
poeier worden; met visiteeren krijgen we die natuurlijk op ons. Ik was vroeger bij 'n
patroon, die er zoo'n vreeselijke last van had, dat hij er 's nachts niet van kon slapen;
hij visiteerde dan ook alleen as 't hoog noodig was.’
Nu werd ook met de hyacinthen begonnen; alle tulpen waren nog wel niet in den
grond, maar daar werd weer mee voortgegaan als de visiteerders het planten niet bij
konden houden of als er op de spitters moest gewacht worden; eerst de jonge bollen,
die ook weer met de zeeven gesorteerd werden, maar hij gebruikte nu zes verschillende
op elkaar.
De allerkleinste bolletjes, het pluksel van gehold, bollekindertjes, die pas van de
moederbol los waren, werden zoogenaamd gezaaid. Er werden rechte gleufjes gemaakt
over de breedte van het bed,

Anna van Gogh-Kaulbach, In het bloembollenland

63
en daarin werden ze naast elkaar gestrooid, zonder dat er op gelet behoefde te worden
of ze wel precies met de kop naar boven vielen. De grootere werden ‘gelegd’, en de
nog grootere zorgvuldig geplant, één voor één in den grond gedrukt.
Van de allerdikste bollen kwamen er maar zeven op een rij; van deze zevens werd
verwacht, dat ze voor 't grootste deel tot eerste soort zouden groeien; de ‘achten’,
‘negens’ en ‘tienen’ zouden tweede soort, bedding en rommel worden; dit waren de
bollen, die na het rooien gesorteerd zouden worden op de sorteerlâ.

VI.
Op een middag in het begin van October, stond Dirk onder het theeuur voor één der
open ramen op zolder uit te kijken. Daar hield hij altijd van sinds den eersten dag,
toen hij zoo verwonderd was geweest over het wijde uitzicht. 't Was prachtig weer,
warm nog, alsof de zomer nog een laatsten groet zond, de lucht lichtblauw, met iets
neveligs in de verte als een dunne sluier zwevend over de velden. Op de slooten en
vaarten, die lichtblauwe strepen geleken, gleden schuiten en kleine stoombooten
voort; door de windstilte bleef de rook lang hangen als een zwarte wolk. 't Was heel
stil in de rondte, zoo heel anders dan in de Lente en den Zomer als de lucht vol is
van vogelgezang en insectengegons en gezoem.
Willem kwam achter Dirk staan.
‘Wat een mooi weer, hé?’ zei hij.
‘Ja,’ antwoordde Dirk zonder om te kijken. ‘Ben je daar wel es geweest an die
breede vaart?’
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‘O ja dikwijls; je weet wel dat ik veel van loopen hou. Maar met loopen kom je toch
niet heel ver en ik zou zoo graag veel zien; de wereld mot toch mooi zijn.’
‘Je mot zien, reiziger te worden.’
‘Dat zou ik wàt graag willen, maar 't kost te veel geld, want je mot toch talen leeren
en dan zou 't ook nog heel lang duren.’
‘Ben je nooit in Amsterdam geweest?’ vroeg Dirk; ‘nee maar, dat mot je dan es
zien! Dáár zou je je oogen eerst wijd openzetten.’ En hij begon te vertellen van de
drukke straten en de hooge huizen en de trams en de standbeelden en de viaducten,
waar je de spoor boven je hoofd zag rijden, en de groote, breede bruggen, waar een
heele boel wagens naast elkaar over konden gaan. 't Was in eens of hij alles nu veel
mooier vond, dan toen hij er nog woonde; tot nu toe had hij niet verlangd naar
Amsterdam terug te gaan, maar nu, onder het vertellen, kreeg hij er in eens verlangen
naar, dat alles weer te zien. Hij beschreef 't hoe langer hoe mooier, ja, hij begon zelfs
te vertellen van plaatsen, waar hij nooit geweest was, zooals van Artis en van het
Panopticum.
‘Hè, wat een moeielijk woord,’ zei Willem, ‘hoe kan je dat onthouen?’
‘Nou, ik most er elken dag langs en toe heb ik 't net zoo lang gelezen tot ik 't goed
van buiten kon. Je ziet daar in plaats van beesten, allemaal menschen.’
‘Menschen?’ vroeg Willem met groote oogen.
‘Nou ja, nagemaakte menschen, net as poppen.’
‘Ajakkes, wat flauw!’
‘Flauw? kom jô, de grootste meneeren gaan er na toe. Der zijn poppen van de
koningin en van allemaal andere koningen en prinsen
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en ook van dieven en moordenaars. Je weet niet hoe mooi of 't is.’
‘Bê je er wel es geweest?’
‘Nee .. e,’ antwoordde Dirk langzaam, een beetje ontnuchterd.
‘Dan ben je net zoo ver as ik,’ zei Willem leuk.
‘Nou maar, ik heb er dikwijls over hooren praten en ik zou er dolgraag heen willen,
jij niet?’
‘Nou natuurlijk, òf ik!’
Beiden bleven een oogenblik zwijgen.
‘Weet je wat,’ zei Dirk ineens, ‘we mosten samen es na Amsterdam gaan op 'n
zondag.’
Willems heele gezicht straalde ineens van pret. ‘O, als dàt es kon!’ riep hij, maar
toen ineens, zachter: ‘Nee, 't kost te veel centen en moeder heeft ze zoo noodig.’
‘Nou ja, jij hêt ook nooit niks, je mag dat wel es hebben,’ meende Dirk.
Maar Willem schudde het hoofd en nu, heel vast, zei hij: ‘nee, 't kan niet. Moeder
is an 't sparen voor een winterjassie voor Bertus; de centen bennen der haast, maar
as ik nou zooveel voor mezelf hou, kan er niks van kommen.’
‘Kom, 't gaat nog lang niet vriezen. Nou, ik zal 't vragen an je moeder.’
‘Nee, doe dat maar niet. Moeder zou misschien ja zeggen, maar ik weet zelf wel,
dat 't niet kan.’
‘Nou, dan maar niet,’ zei Dirk, maar in zichzelf dacht hij: ‘van avond vraag ik 't
toch an vrouw Overduyn.’
Tegen acht uur ging hij er heen; ze zaten juist boterhammen te eten, kleine Bertus
naast zijn moeder; Willem aan den overkant van de tafel.
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Willem keek een beetje verbaasd toen Dirk binnenkwam: vrouw Overduyn zei
vriendelijk: ‘goeienavond Dirk, kom je een bakkie doen?’
‘Asjeblieft,’ zei Dirk en dronk gretig uit het kommetje koffie, dat vrouw Overduyn
vóór hem neerzette.
Toen ineens zei hij: ‘ik kom vragen of Willem eres mee mag gaan na Amsterdam.’
‘Och,’ viel Willem knorrig in, ‘ik heb je nog gezeid, dat je 't niet most doen.’
‘Nou ja, dat doet niks.’ Dirk praatte heel vlug. ‘Ziet u, ik vertelde zoo van
Amsterdam en nou zou Willem dat ook zoo graag es zien; nou wou ik dat we er met
z'n tweeën heengingen, ieder voor z'n eigen centen, maar Willem zegt, dat u zijn
centen niet kan missen.’
Vrouw Overduyn keek ernstig.
‘'t Is heel wat, zoo'n reis!’ zei ze, ‘en wat zal dat veel kosten!’
‘De spoor kost zoowat een gulden en we kennen boterhammen meenemen en 's
middags in de gaarkeuken eten voor een dubbeltje, en dan nog 't panopticum ....’
‘'t Wàt?’
‘O, dat is een spel van menschenpoppen,’ viel Willem in; ‘Dirk weet er alles van,
al is ie er nooit geweest.’
‘Nou, dat kost tien stuivers; dus dat zou samen één gulden zestig zijn .... ja, erg
veel,’ zei Dirk, een beetje verschrikt, toen hij de som noemde.
‘Nou jô, dat kan ommers niet, ja, 't zit er nogal an bij moeder, om één zestig uit
te geven.’
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‘Nee,’ zei vrouw Overduyn, 't is te veel; ik kan 't niet missen, en toch zou ik het
Willem zoo graag gunnen.’
Willem gaf haar in eens een hand. ‘Nee moeder, ik weet 't best; Bertus mot zijn
winterjassie ook hebben.’
‘Ja, een mooie winterjas met gouwe knoopen,’ zei Bertus in eens.
‘Zeker, die krijg je.’ Willem lachte vriendelijk tegen zijn broertje. ‘Nee Dirk, 't is
afgepraat.’
‘Nou, misschien kan 't een ander jaar nog wel es, as ik nog een werkhuis er bij
heb,’ zei vrouw Overduyn.
Dirk was erg teleurgesteld; hij had er eigenlijk vast op gerekend, dat het wel lukken
zou als hij 't zelf ging vragen, maar hij zei niets meer omdat hij begreep, dat 't toch
niet zou helpen. Terwijl hij in donker naar huis ging, dacht hij er nog eens over.
Als Willem maar niet zelf tegengewerkt had, dan zou 't misschien wel gelukt zijn,
en toch wou Willem heel graag, dat wist Dirk best.
Toen kwam een nieuw denkbeeld bij hem op: als hij eens alles betaalde voor
hemzelf en voor Willem ook. Hij had zes gulden opgespaard; in den drukken tijd
had de patroon zijn loon met twee kwartjes verhoogd, dus hield hij nu elke week
zestig cents over, hij had overgewerkt ook, wel eens extraatjes verdiend met ratten
vangen, en buiten werktijd allerlei werkjes doen voor den patroon, zooals den tuin
opknappen bij zijn huis of eens met de kinderen spelen. Toen hij twee gulden bij
elkaar had, had hij ze dadelijk naar den buurman gestuurd, bij wien hij in Amsterdam
in huis was geweest en hem gevraagd, er een krans voor te koopen en deze op het
graf van zijn vader en moeder te leggen. Nu had hij nog vier gulden; hiervan zou hij
een paar nieuwe schoenen
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koopen, die had hij hoog noodig. Of kon hij er nog wel een poosje mee wachten?
Maar .. hij had van den winter ook een warme boezeroen noodig .. nee, 't ging toch
niet.
Al denkend was Dirk vanzelf vlugger gaan loopen met nijdige, driftige passen.
Het speet hem zoo van het mooie plan .... hij had er zijn zinnen al zoo op gezet; en
hij wou Willem zoo graag dat plezier doen .... Ja, daar was 't eigenlijk om, om Willem
dat plezier te doen. In eens bleef hij staan, omdat hij vergat zijn beenen te verzetten:
zóó pakte hem die nieuwe gedachte.
Als 't daarom was, dan werd 't heel wat anders, dan mocht hij 't geld wel ervoor
gebruiken en nog een poos op zijn oude schoenen loopen, dan werd 't zelfs heel goed
van hem.
In eens liep hij weer vlug door, tot hij thuis was. Dadelijk ging hij naar zijn kastje,
dat in een hoek van de kamer stond.
Hij zocht den sleutel in zijn zak, tusschen touwtjes, steentjes en een stuk leer, deed
het kastje open en greep naar de groote pilledoos, waar hij tegenwoordig zijn geld
in bewaarde. Hij deed de doos open ... keek het geld aan, maar kon toch niet tot een
besluit komen. Hij zou er oom over spreken, dat zou 't beste zijn.
Toen de kinderen naar bed waren en hij met oom en tante om de tafel zat, oom
zijn pijp rookende, tante met naaiwerk, begon hij ervan. Met een kleur zei hij: ‘Willem
Overduyn en ik wouen zoo graag es na Amsterdam gaan. Willem heeft 't nog nooit
gezien en zijn moeder kan de centen níet missen. Nou wou ik voor ons allebei betalen
....’
‘Ben je mal jongen!’ viel zijn tante haastig in. ‘Bewaar je geld liever of koop er
wat degelijks voor. Je hebt ommers schoenen noodig en 'n boezeroen.’
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Dirk knikte.
‘Nou nou,’ zei oom vergoelijkend, ‘ik kan me best begrijpen, dat Dirk zin heeft
om Amsterdam nog es te zien.’
‘Willem wou zoo graag,’ zei Dirk.
Niezand glimlachte.
‘Jawel, dat begrijp ik; maar kerel, nou mot je me es eerlijk zeggen, wou je heusch
enkel om Willem gaan?’
Dirk kleurde alweer.
‘Hij wou zoo graag Amsterdam zien,’ antwoordde hij ontwijkend.
‘Nou, laat 'm dan alleen gaan.’
‘Dat durft ie niet.’
‘Dan weet ik nog wat anders; dan zal ik met hem gaan. Ik wou toch ook eres na
Amsterdam en dan neem ik hem mee.’
‘Wou jij?’ vroeg vrouw Niezand verbaasd, maar haar man gaf haar een knipoogje;
ze begreep hem en vroeg niets meer.
‘Dat vindt ie lang zoo prettig niet,’ viel Dirk uit.
‘Zoo? maar ik denk toch beter dan heelemaal niet, en 't kost jou dan maar de helft.
Wat denk je ervan?’
‘Ik ... ik weet 't niet,’ zei Dirk langzaam met een verdrietig gevoel, omdat 't nu
toch misschien mis zou loopen.
‘Weet je 't niet? en je zegt, dat het alleen te doen is om Willem plezier te doen.’
Dirk keek zijn oom even aan en in eens zei hij: ‘nee oom, ik wou zelf ook graag.’
‘Zoo? nou wordt de zaak anders,’ zei oom lachend, ‘daar wou ik je juist hebben.
Dus je wou voor jezelf in de eerste plaats een plezier koopen voor dat geld. Dat is
geen kwaad, als je er maar voor uitkomt; je mot altijd eerlijk tegen jezelf zijn. Ik kan
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me best begrijpen, dat je graag nog es ziet, waar je gewoond hêt, maar zulke uitstapjes
zijn voor ons menschen meestal te duur.’
Dirk zuchtte eens en met benepen stem zei hij: ‘ik heb uitgerekend dat het één
zestig de persoon zal kosten.’
‘Zoo; nou mot je zelf uitmaken, wat je liever doet: na Amsterdam gaan en nog
een tijd op ouwe laarzen loopen, of nieuwe laarzen koopen en thuis blijven.’
‘Zou je niet iemand anders mee kunnen krijgen, die 't zelf kan betalen?’ vroeg
tante.
‘Nee tante, dat zou voor Willem zoo naar zijn, as hij niet kan gaan, ga ik ook maar
niet.’
Oom klopte hem op zijn schouder. ‘Mooi; weet je wat, je most maar gaan en dan
zal ik je leenen wat je te kort komt voor schoenen. Langzamerhand betaal je mij dat
terug.’
Dirks gezicht klaarde op. ‘Heerlijk oom, dank u,’ zei hij blij.
Den volgenden morgen, toen Dirk en Willem samen aan het schoffelen waren op
een leege hoek, één van de arbeiders sorteerde de hyacinthen, nu het spitten was
afgeloopen, zei Dirk: ‘Zeg, we gaan tòch na Amsterdam! ik zal voor jou ook betalen.’
Willem keek hem met groote oogen aan; en wantrouwend, omdat hij zoo dikwijls
geplaagd werd:
‘Hou een ander voor de gek, zeg jô.’
‘Ik hou je niet voor de gek; we gaan zondag.’
Dirk sprak zoo stellig, dat Willem het gelooven moest; bovendien, op Dirk kon
hij altijd vertrouwen, dat wist hij toch wel.
‘Heb jij dan zooveel geld?’ vroeg hij.
‘Nou ja, ik had vier gulden overgespaard, eigenlijk voor schoenen
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en een boezeroen, maar oom zal me dat dan wel leenen zoo lang. Nou, hoe vindt je
't?’
‘Best,’ zei Willem alleen, maar de toon van zijn stem klonk òvergelukkig en zijn
heele gezicht straalde.
‘Dan motten we met de eerste spoor gaan,’ zei Dirk weer; ‘dan hebben we een
heelen dag, en dan ...’
‘Kom jongens opschieten, niet staan kletsen,’ klonk in eens de stem van Niezand.
De jongens gingen gauw weer aan 't schoffelen, allebei met een vuurroode kleur.
Willem was toch zóó blij; er borrelde iets joligs, iets levendigs in hem op, zooals
hij in lang niet gevoeld had. Toen Niezand uit het gezicht was, zei Willem in eens:
‘zeg Dirk, wil 'k es over de sloot springen?’
‘Dat kan je niet; die is te breed.’
‘Nou, dat zal je zien!’
Lachend liep hij naar de sloot, met zijn schoffel in de hand alsof hij die voor polstok
wou gebruiken. Dirk keek nieuwsgierig toe.
‘Eén twee drie, daar ga ik!’ Hij zette de schoffel tegen den slootkant, heesch er
zich aan op, alsof hij over de sloot wou springen, en liet zich toen schaterend weer
neervallen, zijn beenen in de lucht.
‘Wat mankeert jou?’ riep Dirk verbaasd.
‘Niks! zie je wel hoe 'k springen kan! Lekker, nou heb ik jou voor de gek gehouen!
voor niks gekeken!’
Dirk moest nu ook lachen, maar hij zei toch: ‘pas op, as oom ons ziet, krijgen we
weer een standje.’
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‘Wat maal ik daarom, wat maal ik daarom! we gaan toch na Amsterdam,’ neuriede
Willem, nu op den grond zittend.
‘Ja, maar oom mot me 't geld leenen voor de schoenen en as ie nou kwaad wordt
....’
Dirk keek een beetje angstig. Willem stond op en nam zijn schoffel weer, maar 't
kostte hem moeite, bedaard te blijven doorwerken; toen 't twaalf uur was, vloog hij
naar huis om zijne moeder het blijde nieuwtje te vertellen.
Wat duurden de overige dagen van de week lang voor de jongens! Maar ze waren
toch heerlijk, heel anders dan eenige andere week nog geweest was, alles scheen
licht en vroolijk te worden door het blijde vooruitzicht.
Eindelijk was het zondagochtend; ze gingen met een vroegen trein. Het was nog
schemerig, toen ze op weg gingen naar 't station, de lucht was lekker frisch, een
beetje vochtig van de dauw: 't zou mooi weer worden, dat was al te zien. De hemel
was heel licht groenachtig-blauw, in 't oosten vuurrood, langzaam vervloeiend in
gloeiend goud met bleekgeel.
Nu waren ze aan het station; Dirk gaf Willem de helft van het geld, dan konden
ze ieder voor zich zelf betalen, dat was aardiger.
Nou aan het loket ieder een kaartje nemen; wat prettig om dat te zeggen; ‘retour
Amsterdam.’ Toen ze allebei betaald hadden, gingen ze wat heen en weer loopen op
het smalle perron. 't Was nog veel te vroeg voor den trein, maar ze verveelden zich
toch niet.
Dirk was weer aan 't vertellen van Amsterdam, wond zich op onder het spreken.
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't Was nu geheel licht geworden, de eerste schuine zonnestralen vielen door de
boomen.
Daar kwam de trein; nauwelijks stond hij stil en waren de portieren open of Dirk
en Willem waren er al in; ze zaten in een coupé met zes arbeiders. Deze wilden de
jongens op allerlei manieren een beetje in 't ootje nemen; Willem voelde 't wel, maar
hij durfde niets zeggen, zat vóór zich te kijken; Dirk echter had altijd zijn antwoord
klaar en lachte hartelijk mee en toen de mannen dat merkten, kregen ze er schik in
en 't werd een algemeene vroolijkheid. Dirk had een gevoel of hij vandaag Willems
beschermer was, ook toen ze aankwamen in Amsterdam en Willem verbaasd op het
perron stond rond te kijken.
‘Kom jô,’ zei Dirk ‘ga mee; we motten die trap af.’
Maar Willem bleef nog even staan; hij volgde met zijne oogen de lijnen van de
groote overkapping van de perrons.
‘Wat is dat mooi, zoo'n wije boog,’ zei hij bewonderend, ‘'t lijkt wel of ze de lucht
hebben willen nadoen.’
‘Ja, ja,’ zei Dirk een beetje ongeduldig, ‘maar ga nou maar mee, dan zal je nog es
wat anders zien.’
Hij trok zijn vriend mee de trap af en door de halfdonkere gang naar buiten.
Terwijl hij daar liep, schoot hem in eens een gedachte door zijn hoofd, die hem
een oogenblik stil maakte.
Toen ze buiten kwamen, zei hij peinzend: ‘ik most eigenlijk es na 't kerkhof, kijken
of de krans op het graf is van vader en moeder.’
‘Nou, laten we dan gaan.’
‘Ja maar, 't is zoo'n end, dan zijn we onze halve dag kwijt.
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En... en...’ hij zweeg even en kreeg een kleur en toen: ‘en vader en moeder vind ik
toch niet meer.’
Hij voelde geen lust naar het kerkhof te gaan; wel dacht hij nog dikwijls aan vader
en moeder, maar de tijd had toch al zijn verdriet verzacht, en vandaag vooral voelde
hij zich licht en blij gestemd. Maar iets in hem zeide hem, dat 't toch niet goed was,
niet te gaan; hij aarzelde terwijl Willem zwijgend afwachtte wat hij zou zeggen.
In eens viel hem iets anders in: ‘Nee, weet je wat,’ zei hij: ‘laten we na m'n ouwe
huis gaan zien, daar kan ik me vader en moeder toch ook beter voorstellen dan daar
onder de grond, en dan kan ik an buurman vragen of hij voor de krans gezorgd heeft.’
‘Goed,’ zei Willem en liep mee naar buiten.
't Was Dirk vreemd, weer al de drukte om zich heen te zien, het gerij en geraas
van wagens en karren, 't bellen van de trams, de altijddurende menschenstroom.
Willem keek steeds verbaasd rond.
‘Heb je wel es in de tram gezeten?’ vroeg hij.
‘Jawel, een enkele keer op zondag as we met vader buiten de stad gingen wandelen.’
‘Was 't niet heerlijk? dat zou ik ook graag willen.’
‘Ja, maar we hebben geen geld genoeg nou.’
Willem kleurde even. ‘O nee, nee, zóó meen ik 't niet; ik zeg alleen maar, dat 't
prettig mot zijn.’
‘Dat is 't ook, maar ik zit toch nog liever op de bollebrik; dan zie je beter om je
heen en je kan nog es sturen.’
‘Wat 'n aardige dikke paarden zijn dat voor de tram, en zoo kort,’ zei Willem.
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‘Hé ja, daar had ik nooit op gelet.’
Ze liepen nou langzaam langs den Nieuwendijk naar de Dam. De Nieuwendijk
zag er vervelend uit met al de gesloten winkels, maar op den Dam was 't weer prettig
levendig en er was heel wat om aan Willem te wijzen.
Ze stonden er een poos rond te kijken, toen gingen ze de Damstraat in en zóó naar
de steeg waar Dirk vroeger gewoond had.
O, wat leek 't hem daar nu benauwd! hoe had hij daar kunnen leven zonder helder
licht en frissche lucht? Het huis, waarin hij gewoond had op de tweede verdieping,
zag er vuil uit, een beetje scheef gezakt als een oud mensch dat zich niet meer rechtop
kan houden. Dirk keek naar boven: dat waren de twee ramen, waaraan hij zoo dikwijls
had gestaan; dáár, in dat hoekje zat vader zondags altijd en dáár moeder.
In eens zag hij dat alles weer zoo duidelijk vóór zich, hij kreeg zelfs weer hetzelfde
gevoel, dat hij dikwijls gehad had op zulke zonnige zondagochtenden, zoo'n verlangen
naar buiten en dan de prettige gedachte aan de wandeling straks na het eten. 't Was
een oogenblik of hij vader en moeder weer hoorde praten en er kwam in eens een
vreemd stikkend gevoel in zijn keel en iets droogs in zijn mond bij de gedachte, dat
dat alles voorbij was.
In eens zei hij, zijn stem een beetje heesch: ‘daar an die kant woont de buurman,
waar ik een paar weken in huis ben geweest; laten we daar even na toe gaan.’
Hij klopte aan de deur; een jonge knappe vrouw deed open. Ze had het lijf van
haar zondagsche japon aan op een zwarte onderrok, omdat ze nog aan 't opruimen
was. Toen ze Dirk zag,
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sloeg ze hare handen in elkaar. ‘Wel hê 'k van me laife! wat kom jij uit de lucht falle!’

Dirk gaf haar een hand en vertelde hoe hij hier zoo kwam.
De vrouw lachte: ‘Wel 't is oardig, 't is oardig!’ zei ze telkens; kom toch binne
allebei; ik sal m'n man roepen.’
De jongens gingen binnen in het kamertje, waar het erg naar leer en traan rook,
want de man was schoenmaker; in een hoek op een werkbank stonden verscheidene
paar
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laarzen. De man kwam uit het keukentje; hij begroette Dirk hartelijk.
‘Wel kerel, wat zie jai der uit!’ riep hij. ‘Je bent heelemoal bruin geworden en
gegroeid ook!’
‘Kom jonges, 'n bakkie koffie mit 'n smous!’ riep de vrouw weer.
De jongens lieten zich de koffie met een balletje best smaken. Vanders vertelde
onderwijl, dat hij Dirks brief had gekregen en voor de krans had gezorgd.
‘'t Is een faaine hoor!’ zei hij; ‘hij staat wàt netjes taigen 't poaltje an; want weet
je wat, jonge, nou hebben wai der een doos om loate moake, anders bedierf ie zoo
van de regen en de stof.’
Dirk knikte. ‘O ja, daar had ik niet om gedacht;’ zei hij en keek Vanders aan,
zonder er om te denken, hem te bedanken. Maar Vanders zag toch wel aan zijn
gezicht, dat hij 't prettig vond.
‘En hoe fin je 't doar nou in die bolle?’ vroeg hij verder.
Dirk vertelde een en ander en nu praatte Willem ook een woordje mee; maar toch
was hij erg blij toen ze weer op straat waren. Ze bleven nog wat rondloopen en toen
werd het tijd om wat te gaan eten. Ze gingen naar de volksgaarkeuken en bestelden
ieder voor een dubbeltje een portie grauwe erwten met jus.
En nu kwam het mooiste .... het panopticum.
Ze gingen een beetje verlegen binnen, Dirk toch ook wat onder den indruk van de
mooie trap met vergulde leuning en den man in livrei, die de kaartjes afgaf. Maar hij
zette er zich gauw overheen en trok Willem mee naar binnen.
Ze keken hun oogen uit! Wat al mooie beelden waren daar te zien: al die koningen
en prinsen en prinsessen en generaals in
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schitterende uniformen. En dan al de aardige groepen: de Hindelooper kamer en
Mozes in het biezenkistje en nog zooveel meer!
Eens wisten ze werkelijk niet of er een echte heer of een pop op een bank zat, en
er was ook een dame, die met haar hoofd draaide, alsof ze alles om zich heen bekeek,
maar ze bleef altijd op dezelfde plaats: daaraan kon je zien, dat het een pop was.
‘Waar zijn nou de dieven en moordenaars?’ vroeg Willem in eens, zich herinnerend
wat Dirk verteld had.
‘O, die zijn in de gruwelkamer, maar dat kost nog meer centen.’
‘Is 't waar? dat is dan zeker 't allermooiste,’ zei Willem.
‘Ik denk 't ook; kijk, aan die deur mot je de kaartjes nemen.’
Ze keken even naar de geheimzinnige deur, maar toen deden ze hun best, er maar
niet meer aan te denken.
‘Kijk die eres 'n schik hebben!’ zei Willem en wees lachend op een troep boeren
en boerinnen, die met lachende gezichten arm in arm stonden te hossen, allemaal
één voet in de hoogte.
‘St! daar hê je 'n diender,’ zei Dirk, met den afkeer van een Amsterdamschen
jongen voor de politie.
Ze gingen een beetje op zij, maar in eens begon Willem hardop te lachen. ‘O, 't is
ook een pop, nee maar, die is goed!’ riep hij.
Dirk keek eerst een beetje verbluft; toen begon hij ook maar te lachen.
Ze bleven wel een paar uur rondloopen door de zalen; toen gingen ze weer naar
buiten.
Dirk wist overal den weg; hij bracht Willem door de Utrechtsche straat naar het
Paleis voor Volksvlijt. Willem vond het erg mooi, maar hij keek toch nog meer naar
de springende fontein er vóór. Hij dacht, dat hij nog nooit iets mooiers gezien had
dan dat hoog
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opspringende water, verzilverd door de zon, dat dan weer in fijne straaltjes en druppels
neerviel en ver wegstoof als vochtig stof.
Toen ze er heel lang naar gekeken hadden, slenterden ze de winkelgalerij door;
daar stonden voor de ramen weer allerlei dingen, waar Willem zelfs de naam of de
bedoeling niet van kende.
Dirk kende ook lang niet alles, maar toch veel meer dan Willem: hij had hier zoo
dikwijls geloopen op zoele zomeravonden als er muziek gemaakt werd in den tuin
van het Paleis voor Volksvlijt. Dat was heerlijk, vlak bij je die muziek te hooren, net
of je er bij hoorde. Wat leek alles hem nu weer vreemd: de tuin scheen zoo klein, nu
zijn oogen gewend waren aan de wijde verten van de bollenlanden.
‘Zeg,’ zei Willem in eens, ‘willen we ons stuk hier opeten?’
‘Da's goed; ik heb ook honger.’
Ze haalden hunne boterhammen te voorschijn en liepen smakelijk ervan te happen
zonder zich te bekommeren om de menschen om hen heen.
‘Waar is de Artis nou?’ vroeg Willem.
‘O heel ver hier vandaan, en van buiten zie je er haast niks van. Laten we nog
maar wat door de straten gaan loopen; jammer dat 't zondag is, anders konnen we de
winkels met licht zien; daar zou je je oogen an uitkijken.’
't Werd al schemerig; in de banket- en sigarenwinkels waren de lichten al
opgestoken, maar de andere bleven er doodsch uitzien met de neergelaten gordijnen.
In de Utrechtsche straat was 't heel druk. ‘Verbeel je,’ zei Willem in eens, ‘dat al
die menschen es bij ons in het bolleland liepen.’
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Dirk moest lachen bij het denkbeeld. ‘Wat zouen de bollen er van langs krijgen,’ zei
hij.
‘Nou, der bleef geen stuk van heel. O, kijk es!’
Hij greep Dirk bij zijn mouw en wees verschrikt op een rijtuig, dat bijna tegen de
tram aanreed.
Maar Dirk lachte, weer met dat gevoel van meerderheid, dat hij dikwijls tegenover
Willem had.
‘O dâ 's niks, dat loopt altijd goed af,’ zei hij.
Hij begon zich weer thuis te voelen in de drukte; hij wees Willem op een paar
café's, die glansden van licht, voor het ééne straalde in een groote ballon hel-wit
elektrisch licht.
Willem keek er naar in stomme verbazing. Eindelijk zei hij: ‘'t lijkt wel of ze de
zon geleend hebben.’
Toen de jongens weer in den trein zaten, waren ze doodmoe, maar heel vroolijk
bij 't herdenken van den heerlijken dag, en toen ze mekaar goedennacht zeiden, wisten
ze allebei, dat ze nu voorgoed vrienden waren geworden. Ze hadden nu ook een
gezamenlijke herinnering van hun beiden alleen.

VII.
Dirk dacht in de volgende dagen nog dikwijls aan de reis naar Amsterdam; hij zou
er toch niet graag meer willen wonen: hier buiten was alles frisscher, zijn leven
gezonder.
De bruine boonen waren nu rijp, ze werden opgetrokken om op het veld te droogen
tot ze binnengehaald en gedorscht konden worden.
Ook kwam in die week een schuit met riet aan en Dirk moest
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helpen lossen; één van de arbeiders stond op de schuit, prikte met de rietvork telkens
een bos riet op en gooide die aan den wal; onder de hand telde hij meteen de bossen;
Dirk en Willem droegen de lange gepluimde bossen bij twee of drie tegelijk op hunne
schouders naar een leege hoek, waar ze werden neergezet, eenige bossen schuin
tegen elkaar zooals de soldaten hunne geweren zetten. Na harden regen werden de
bossen gekeerd om te droogen.
Intusschen ging het planten steeds door; Dirk moest weer sorteeren en Willem,
met één van de andere arbeiders, begon de bedden, die al beplant waren, gelijk te
harken aan de oppervlakte.
Toen alles geplant en gelijk geharkt was, kwam het laatste werk: het dekken.
Over de hyacinthen werd eerst pook gelegd, dat was heel warm, dus was er een
dunner laag van noodig, dan van lang riet; toen het op was, werd lang riet van het
vorige jaar gebruikt en toen het nieuwe; overal werd 't een dik warm kleed, waaronder
de hyacinthen den winterslaap tegemoet gingen.
De tulpen en narcissen werden lang zoo goed niet voorzien; ‘die bevriezen niet,’
zei oom Niezand, ‘er wordt alleen wat lang riet overheen gedekt, voornamelijk tegen
't verstuiven.’
In December was alles gedekt; overal lagen de landen stil slapend, als een doode,
grijs-bruine vlakte, somber onder den grauwen winterhemel.
Dirk en Willem hadden nog wat te schoffelen en te harken langs de heggen om
de tuinen er netjes te doen uitzien en toen moesten ze één van de arbeiders helpen,
het bollenhuis schoon te maken. De anderen waren aan het omspitten van land voor
het volgende jaar. Sommige hoeken werden gedolven, dat is héél diep omgespit;
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dit was zwaar werk: de arbeiders verdwenen heelemaal in de diepte, die ze gegraven
hadden en moesten telkens met hun spade 't zand opgooien tot boven hun hoofd.
Andere hoeken werden minder diep omgespit.
De lange avonden gebruikte Dirk om te lezen; er was een bibliotheek in het dorp
waar hij boeken kon krijgen, en ook ging hij op de herhalingsschool. Hij wou graag
nog wat leeren, in de hoop later misschien reiziger te kunnen worden. Daarvoor zou
hij dan lessen moeten nemen in Engelsch en Duitsch; oom Niezand raadde hem aan,
er voor op te sparen.
Willem ging ook op de herhalingsschool; hij wist wel, dat hij geen reiziger zou
kunnen worden, omdat hij de lessen niet zou kunnen betalen, maar hij wou toch graag
zooveel mogelijk leeren, en wie weet .... dacht hij soms, als 't verlangen, eens wat
meer te zien, hem al te sterk werd, misschien zou er zich nog wel eens een gelegenheid
voordoen.
Als hij er zijne moeder over sprak zei ze altijd heel beslist: ‘nee jongen, dat is niks
voor jou; je mot maar blij zijn as je je heele leven werk hêt.’
En Willem knikte, want hij wist wel, dat moeder gelijk had, maar hij vond 't toch
hard.
De winter was zacht, elken dag druilig weer met laag-hangende grauwe wolken;
nu en dan hevige regenvlagen, maar geen frissche kou, geen helblauwe lucht met
prikkelende vorst. Dirk vond 't niet prettig, hij verlangde naar mooi weer en vooral
naar ijs om schaatsen te kunnen rijden.
‘Nou,’ zei Willem, ‘ik ben wàt blij met dat zachte weer; we hoeven niet half
zooveel centen te verstoken as bij vorst.’
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Dirk begreep dit best; vroeger had hij ook dikwijls zoo gepraat, nu dacht hij er niet
dadelijk aan omdat hij er zijne tante nog niet over had hooren spreken.
‘Voor de bollen zou een beetje vorst niet kwaad zijn,’ zei oom Niezand, ‘ze broeien
met dit weer te veel onder het riet.’
Op een middag in 't laatst van December begon het te stormen: bulderende
noordoostenwind met jagende wolkenlucht. De wind gierde om het bollenhuis, floot
door de reten van de ramen en deed de deuren rammelen. Dirk ging naar buiten en
keek naar de boomen aan den weg, die bogen en schudden onder het geweld van den
storm; 't werd al schemerig, de wolken schenen angstwekkend donker, zwart bijna
alsof er hevige regenvlagen zouden komen, maar ze joegen voorbij, voorbij in
vliegende vaart.
Toen Dirk naar het veld keek, zag hij, dat het riet van de tulpen weg woei; alle
lange halmen werden naar één kant geslierd, waar ze tegen de heg aan bleven liggen.
‘Och, och,’ zei Niezand, die ook kwam kijken, ‘nou krijgen we strak 't stuiven.’
Werkelijk begon het fijne zand al heel gauw weg te stuiven toen het riet eenmaal
was weggewaaid; het prikte in je oogen en op je gezicht als fijne naalden.
't Was onderwijl heelemaal donker geworden.
‘Och, och,’ zei Niezand ‘as 't zóó doorgaat, motten we nog zand opbrengen; er
stuift heel wat in de sloot. Ging 't maar regenen!’
Dirk lag in bed nog lang te luisteren naar het gieren en bulderen en fluiten van den
storm; eindelijk hoorde hij nog een ander geluid er doorheen, alsof iets met kracht
tegen de ramen aankwam. Dat was regen; gelukkig, dacht hij, voor de tulpen.
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's Morgens was de storm bedaard; op het tulpenland lagen hier en daar hoopen zand,
die weer zoo goed mogelijk verdeeld moesten worden; het riet lag hoog opgestapeld
tegen de heg aan en een gedeelte in de sloot. 't Kostte een' heelen dag om alles er
weer op te brengen.
De tulpen hadden nog andere vijanden, dat waren de kraaien. Krasschend vlogen
heele zwermen zwarte en bonte kraaien boven de velden, streken plotseling neer en
pikten de tulpen uit den grond.
Niezand zette een paar latten met dwarshouten er aan als vogelverschrikkers; Dirk
en Willem kleedden ze onder groote pret aan met een oude jas en hoed, maar 't hielp
niets. De kraaien keken de vreemde sinjeurs een poosje aan, en gingen toen
doodbedaard voort van de tulpen te smullen. Soms, als een windvlaag de
vogelverschrikkers heen en weer zwiepte, alsof ze met de armen zwaaiden, vlogen
ze even weg, maar al heel gauw kwamen ze toch weer terug.
Toen moesten Dirk en Willem zwart katoenen draden in alle richtingen over de
hoeken spannen.
‘Waarom neemt u zwarte draden?’ vroeg hij.
‘Dat is beter dan witte,’ antwoordde Niezand. ‘De kraaien zien de zwarte draden
niet en as ze er dan onverwachts tegen an vliegen, schrikken ze zóó, dat ze in een
tijd niet meer terug durven komen. Witte draden zien ze al uit de verte en ze bedenken
allerlei listige manieren om er tusschen door toch bollen machtig te worden.’
De hyacinthen hadden van al die vijanden geen last; die sliepen rustig onder hun
dikke warme dek. Alleen ratten loerden er op, maar de diepe greppels langs het land
hielden ze weg.
't Scheen wel, dat het dek niet noodig was; het weer bleef zacht; in 't eind van
Januari had het nog in 't geheel niet gevroren.
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Niezand keek hier en daar eens tusschen het riet, en nu bleek, dat de bollen niet
geslapen hadden al dien tijd. De warmte had ze wakker geroepen, ze dachten, dat de
winter al om was, dat het tijd was, naar buiten te komen, en daar staken tusschen het
riet de punten al boven den grond uit; doordat ze geen licht en lucht kregen in het
warme riet, waren ze geel, teer van kleur als ziekelijke kinderen.
Niezand riep den patroon er bij en samen stonden ze te overleggen.
‘Ja,’ zei Mijnheer van Erk, ‘we moesten 't maar wagen 't riet te verdunnen.’
Het riet werd er nu gedeeltelijk afgenomen, overal waar de gele punten te voorschijn
kwamen. De pook werd vervangen door lang riet, wat minder broeide.
De gele punten werden nu al gauw groen en stevig, onder den invloed van licht
en lucht. Sommige kregen al bloemknoppen.
‘Maar we zijn er nog niet,’ zei Niezand wel eens, ‘ik zal blij zijn as we eenmaal
half Maart hebben.’
De patroon had er een stuk weiland bij gekocht, dat voor bollenland ingenomen
moest worden.
‘Zoo verdwijnt hier in de streek al het weiland,’ merkte Niezand op.
‘Waarom wordt dat eigenlijk gedaan?’ vroeg Dirk.
‘Wel, 't land brengt meer op as bollenland dan as weiland. Maar voor de boeren
is 't beroerd.’
‘Mot dat land omgespit worden?’ vroeg Dirk. ‘Dat zal een zwaar werk zijn.’
‘Nee, 't wordt geploegd. De boer, die het tot nu toe gepacht had, zal 't ploegen.’
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‘Waar laat hij nou zen koeien?’
‘Op 't stuk er naast, dat is ook van hem.’
Dirk was benieuwd, het ploegen te zien. Het níeuwe land lag dicht bij het oude,
dus kon hij er nog al eens een kijkje gaan nemen tusschen halfvier en vieren.
Vóór de ploeg liepen twee paarden van den boer; 't waren flinke paarden, maar ze
hadden nooit geploegd, dus vonden ze 't eerst vreemd, liepen niet gelijk of te hard.
De zoon van den boer, die de ploeg bestuurde, was ongeduldig en ruw: hij schold en
vloekte op de paarden en sloeg ze onbarmhartig met zijn zweep. Daardoor ging 't
nog veel slechter, de dieren begrepen niet, wat hij van hen wou en gooiden een paar
keer de ploeg om. Eindelijk kwam de oude boer er bij; hij sprak de paarden bedaard
toe en wist ze 't heel gauw te leeren.
Hijzelf liep met een ernstig gezicht achter de ploeg: 't ging hem aan 't hart, zóó
zijn beste weiland te moeten vernielen.
De ééne diepe voor rijde zich naast de andere, zóó recht als met een liniaal
getrokken.
Toen het ploegen gedaan was, werd er geëgd om het land heelemaal gelijk te
maken en de graszoden goed te vernielen. Er kwam een man voor, die het altijd deed;
hij had vóór de eg twee flinke paarden, die het werk volkomen kenden. Ze liepen
precies met hunne achterbeenen in de voetstappen, die hun voorbeenen gemaakt
hadden; daardoor liepen ze gemakkelijker op den hobbeligen grond. Ze verstonden
elk bevel, dat hun meester gaf, keerden precies om, wanneer en zóó als hij 't wou,
zonder dat hij één keer de zweep gebruikte; hij hield de touwen leidsels maar heel
los in de hand.
De man zelf, had om zijn beenen kokers van wit dril, dan maakte
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hij zijn broek niet vuil met de vochtige aarde; in de verte gezien leek 't net of hij op
pijpesteelen liep. Dirk maakte in eens die opmerking en nu hij 't eenmaal zóó gezien
had, moest hij er aldoor aan denken. Hij wees 't Willem ook en de twee jongens
noemden den egger nooit anders dan ‘pijpesteel.’
Regelmatig stappend liep hij den heelen dag naast de eg, die huppelde en danste
en allerlei gekke sprongen maakte alsof hij wonder veel plezier had.
In eens, op een nacht, midden in Februari, begon het hard te vriezen. 's Avonds
was de wind oost geworden en de sterren tintelden zóó, dat oom Niezand zei: ‘'t zou
me niks verwonderen as we nog winter kregen. Jongen, jongen, dan zallen de
hyacinthen een kwaie pijp rooken.’
's Morgens lag er ijs in de slooten en de wind was snerpend koud.
Niezand ging gauw op het veld kijken, Dirk liep met hem mee, huiverend in de
onverwachte kou.
‘Kijk maar es an,’ zei Niezand, en wees op een partij hyacinthen, die al in knop
hadden gestaan; al het lof hing slap, als gebroken.
‘Dat krijgt nou bruine punten en al gauw sterft 't af.’
‘Maar de bol blijft toch leven?’ vroeg Dirk.
‘Jawel, maar hij groeit niet as 't kruid dood is, 't groeit nou nog wel bij, maar as
we weer zoo'n vorst krijgen, misschien niet meer, dus dan is 't voor dit jaar een
misrekening voor de kweeker. Bollen, die niet groeien, kosten 'n heel jaar werk en
arbeidsloon voor niks.’
‘Kijk oom, die partij schijnt er niks geen last van te hebben.’
Dirk wees op eenige bedden, waar de groene punten stevig stonden.
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‘Nee, die zijn al lang onder het dek vandaan, dan zijn ze gehard en kennen wel es
een stootje velen, maar kijk die er es uitzien, die we gisteren pas losgedekt hebben!’
Dirk zag, dat de gele punten slap hingen en er uitzagen alsof er slijm op lag.
‘Nou is dat soort er ook erg gevoelig voor,’ zei Niezand weer, ‘'t ééne bij 't andere
kan nog erg schelen.’
De patroon kwam ook op het land en keek verdrietig naar de bevroren partijen.
‘Er moet weer wat riet opgegooid worden,’ zeide hij, ‘'t ziet er wel naar uit of 't
zal blijven vriezen.’
Allen gingen ijverig in de weer om weer te dekken, altijd met lang riet en
voorzichtig, om de opkomende puntjes met te kwetsen. En 't was maar goed ook,
want de vorst hield een paar weken aan, en Dirk haalde zijne schaatsen voor den dag.
De arbeiders kregen verscheidene keeren een halven dag vrij om schaatsen te
rijden; er was toch weinig of niets te doen, want met spitten kon ook niet voortgegaan
worden.
Vele arbeiders in de streek waren zonder werk; ze konden nu wel een kleinigheid
verdienen met baanvegen, maar ze snakten toch naar het voorjaar, als er weer veel
handen noodig zouden zijn.
En toen 't eenmaal ging dooien, was 't ook meteen Lente, en alles botte uit alsof
't verlangend klaar had gestaan tot het oogenblik, dat de vorst wijken zou.
Vlug moesten de hyacinthen nu geheel losgedekt worden, de bloemknoppen
drongen al op door het riet. Toch was 't wel te zien, dat verscheidene partijen erg
geleden hadden van de vorst; Dirk en Willem kregen heel wat dorre punten af te
snijden.
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‘Kijk, nou ben je net een jaar hier,’ zei oom Niezand op een avond, ‘ik heb voor de
aardigheid de datum opgeschreven.’
‘Och ja oom,’ zei Dirk, ‘wat gaat de tijd toch gauw. Ik weet nou toch wel wat meer
van de bollen af as toe ik hier kwam: ik zal niet meer een tulp voor een hyacinth
anzien.’
‘Nee, nee, maar om al de soorten te leeren onderscheien, zal je nog wel een paar
jaartjes noodig hebben; dat is nog een aparte kunst.’
‘Toch zou ik 't graag leeren.’
‘Dan mot je de bloemen maar goed ankijken en het kruid. Als je eerst de soorten
op het veld kan onderscheien, ken je probeeren de bollen uit elkaar te kennen; maar
je leert 't vanzelf wel as je der veel mee omgaat.’
Op het nieuwe land was haver gezaaid; in het najaar zouden er hyacinthen op
komen.
Het voorjaar bleef koud. Niezand klaagde er erg over.
‘'t Is zoo jammer,’ zei hij. ‘As er nou warmte kwam, zouen de bevroren partijen
nog wel wat ophalen, maar nou is 't mis: 't zal een slechte oogst worden.’
In de tulpen was ook veel ‘vuur’: dorre plekken in het kruid, tengevolge van de
kou.
De hyacinthen kwamen maar langzaam in bloei, maar toch,.... eindelijk was het
weer dáár, 't feest van kleurenpracht en zoete geuren, en in al dien rijkdom was 't
bijna niet te zien, dat sommige partijen niet zoo fleurig stonden als 't wel kon. Toch,
door de kou verdoofde de kleurengloed gauwer dan anders; 't gebeurde na een
nachtvorst, dat een veld, dat den vorigen dag nog één roode vlam geleek, dof van
tint was geworden, vaalrood. En 't teere wit was dan viezig, plotseling verflensd en
verschrompeld.
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't Afsnijden ging dit jaar heel gauw in zijn werk, en toen de velden weer groen
stonden, wachtend op de Meiwarmte om de bollen te doen groeien, trof een nieuwe
ramp.
Na een gure dag kwam er 's nachts ijskoude damp opzetten.
Toen Dirk 's morgens buiten kwam, wist hij niet wat hij zag. Op verscheidene
plaatsen zag het lof van de hyacinthen er uit alsof het verbrand was; op sommige
bedden waar 't pluksel van gehold stond, was niets meer over als bruine draden. Toch
was 't niet overal even erg; Dirk liep het heele land af, op sommige plaatsen was er
niets van te zien, stond alles nog even frisch als den vorigen dag.
Niezand kwam ook buiten en keek verschrikt naar de vernielde plekken.
Dirk kwam naar hem toe.
‘Wat is dat oom?’ vroeg hij.
‘Dat is die ellendige honingdauw,’ antwoordde Niezand op een toon van ergernis.
‘Wat 'n mooie naam,’ zei Dirk.
‘'n Mooie naam voor een leelijk ding. Ja, we noemen dat zoo; 't schijnt, dat 't in
zoo'n damp as er vannacht is geweest, op sommige plaatsen vriest. Hoe 't precies is,
weet ik eigenlijk niet en de patroon zegt, dat niemand 't nog goed weet. Maar 't is
een ramp. Och, och, wat zullen er van 't jaar weinig dikke bollen zijn! en dan 't jonge
goed!’
De patroon was vreeselijk terneergeslagen toen hij op het veld kwam. 't Was ook
zoo'n droevig gezicht al die doode plekken, zóó dor, alsof ze moedwillig met kokend
water begoten waren.
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En toen de rooitijd kwam, bleek het, dat vele bollen werkelijk niet gegroeid waren;
bij alle kweekers was het zóó, ofschoon bij den één erger dan bij den ander.

VIII.
De verkoopdrukte begon vroeg dezen zomer; nauwelijks waren de eerste leverbare
bollen in het bollenhuis of de bloemisten kwamen al koopen; nu de oogst zoo slecht
was, haastten ze zich om de dikste bollen uit te zoeken. Dirk had weer hetzelfde werk
als het vorige jaar: helpen rooien, pellen, gesorteerde bollen op stelling gooien,
gevisiteerde netjes op rijen zetten, en zóó vloog de zomer om, als een roezemoezige
droom.
Het najaar was erg nat, de planters konden niet zoo vlug voortgaan als met droog
weer, en daar ineens ... half November begon het te vriezen, zóó hard, alsof de
wintervorst het er op toegelegd had de menschen aan 't schrikken te maken. En ze
schrikten werkelijk, al de tuinders, die groente hadden buiten staan, andijvie en
bloemkool, nu in eens verstijfd en bedorven; de wortelen en bieten en knollen in den
grond ondervonden ook de kou; de goede aarde, die zich zoo zacht om hen heen
rondde, was nu door den wintervorst tot een harde wreede koek geworden, waarin
zij zelve mee verstijfden.
En ook de bollenkweekers werden overvallen door den ouden wintervorst met de
ijskroon op het hoofd en de sneeuwbaard dalend tot op het middel, den geweldigen
reus met het strenge gezicht en de koude oogen, die geen medelijden kennen: met
de witte sterke handen bestuurt hij de wilde oosten- en noordenwinden, met zijne
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voeten schopt hij alle wolken weg van den strak-blauwen hemel.
Heel wat bollen lagen nog in het bollenhuis te wachten om geplant te worden, en
buiten lagen vele bedden nog ongedekt, onopgemaakt zelfs, want 't harken was nu
onmogelijk op den harden grond.
‘Zou 't geen kwaad kunnen?’ vroeg Dirk aan oom Niezand.
‘Och, as 't niet lang aanhoudt, zal 't nogal losloopen, denk ik, zoo'n vroege vorst
zal toch niet lang duren.’
Maar 't hield wèl aan, verscheidene dagen en nachten; slooten en groote vaarten
lagen heelemaal dicht.
Intusschen werden de geharkte bedden vlug gedekt; ijverig waren allen in de weer,
al verkleumden hunne handen bij 't vasthouden van de rietvork. Gelukkig had de
patroon zijn geheelen voorraad riet al; er waren anderen, die nog niet genoeg hadden
ingeslagen, en nu de vaarten dichtgevroren waren, kon het riet niet per schuit
aangebracht worden; men zag nu wagens rijden en langs de vaarten gleden groote
sleden, opgepakt met riet, tot ergernis van de schaatsenrijders, want al de kleine
pluimpjes en schilletjes, die er afwoeien, maakten het ijs stroef. Er waren kweekers,
die overal probeerden nog wat riet over te nemen, maar 't ging niet gemakkelijk,
want niemand stond graag wat af van zijn' voorraad.
‘We moeten nu de onopgemaakte bedden ook maar gaan dekken,’ zei de patroon;
‘nu 't zóó lang aanhoudt, ben ik bang, dat 't schade zal doen.’
‘Ja meneer, ik geloof wel dat 't zaak is,’ zei Niezand, ‘op die hobbelige oppervlakte
heeft de vorst zooveel vat ook.’
‘Ja, er ligt op sommige plaatsen dan maar een dun laagje aarde op de bollen; nou
vooruit, dan maar dekken, maar 't is niet prettig.’
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Dirk keek dikwijls met verlangende oogen naar het ijs; 't zag er zoo verleidelijk uit,
heerlijk zwart en glad, maar van vrij krijgen was nu geen sprake: hij moest den heelen
dag bossen riet aandragen van het ééne stuk land, waar de bossen stonden, naar de
andere hoeken, want dat kon nu natuurlijk niet per schuit gebeuren. Hij droeg de
bossen op zijn hoofd en nu kon hij begrijpen, dat de hyacinthen geen kou leden onder
zoo'n bedekking: zijn hoofd werd er warm onder als hij 't heele eind geloopen had,
en dan, als hij de bossen neergooide, sloeg de wind hem fel-koud weer in 't gezicht,
zoodat hij de oorkleppen van zijn wollen muts neersloeg.
Ze waren nog maar twee dagen bezig met 't dekken van de onopgemaakte bedden
toen Niezand 's avonds zei: ‘Nou, ik weet niet, ik geloof dat we dooi krijgen: de wind
is niet meer zoo pal Oost en de lucht is wat bewolkt.’
‘Zoo oom? nou ik hoop 't maar; die kou is toch niet alles.’
Den volgenden dag begon 't werkelijk te dooien, even plotseling als de vorst
begonnen was; de wintervorst scheen voldaan, nu hij de menschen even aan het
schrikken had gemaakt.
's Morgens vroor 't nog iets, maar 's middags begon het te regenen, eerst enkele
droppels, toen bij stroomen, zoodat de schaatsenrijders zich repten om van 't ijs af
te komen. Niezand en Dirk zaten thuis thee te drinken.
‘Hè, dat zal goed doen,’ zei Dirk.
‘Jawel,’ stemde Niezand toe, ‘maar ik ben toch blij, dat de meeste bollen gedekt
zijn; dan dringt 't water niet zoo hard in de grond.’
‘Doet dat dan kwaad?’
‘Ja, de grond gaat an 't werken as ie zoo snel ontdooit en
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drukt de bollen naar boven; de wortels, die nog in de knel zitten, kunnen niet mee,
en daar heb je 't .... 't gebeurt wel dat de bollen zoo van de wortel worden gerukt.
Maar met de dooi ben ik ook erg blij .... 't werk kan ten minste voortgang hebben.’
Twee dagen later was het planten overal weer in vollen gang; honderden vlijtige
handen repten zich nu om voort te maken, om niet weer verrast te worden door den
kouden reus; 't was planten, opmaken, riet aandragen, dekken, alles onder een
neveligen Novemberhemel, waaruit nu en dan een vervelende motregen neersiepelde.
Die korte winter scheen wel een droom, alleen het ijs in vaarten in slooten herinnerde
er nog een heel poosje aan, en ook de arme groenteteelers ondervonden wel, dat 't
geen droom was geweest, als ze hunne bevroren groenten aanzagen.
Dirk en Willem, met één van de andere arbeiders, waren aan het dekken op een
gehuurd stuk land, een heel eind van 't bollenhuis af. 's Middags om half vier gingen
ze niet naar 't bollenhuis om hun stuk te eten, maar ze namen 't mee in blauw katoenen
zakjes en aten het in 't schuurtje op.
De arbeider woonde juist dichtbij het land, dus hij ging thuis theedrinken.
Willem was den laatsten tijd heel vroolijk, er kwam langzamerhand iets levendigs
over hem, hij werd ook niet meer zoo verlegen als de anderen hem plaagden, maar
lachte er om en wist soms een grappig antwoord te vinden.
Hij liep nu naast Dirk naar het schuurtje; om zijne lippen was iets als een lachje,
van heimelijke pret. Dirk merkte er niets van; hij had honger en liep met groote
stappen voort.
Nu waren ze in het schuurtje; 't was er schemerig. Dirk greep
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het blauw geruite boterhammenzakje en ging zitten op het handvat van een kruiwagen;
Willem tegenover hem op een stapel zakken.

Haastig trok Dirk de band van het zakje los; stak zijn hand er in, ... en ... ‘jasses,
wat flauw!’
In plaats van zijn brood haalde hij een stuk wit hout te voorschijn. Hij werd rood
van drift; hij kon niet goed tegen plagen; en nu met zoo'n haastige hand in het zakje
te grijpen en niets op te halen als een stuk hout! 't gaf je zoo'n gevoel of je je gek
aanstelde, of je je moest schamen, al was 't maar voor jezelf, en dat gevoel juist vond
Dirk onuitstaanbaar.
Zijne oogen flikkerden van drift; in eens zag hij op Willems gezicht een lachje ...
‘Lammeling!’ schreeuwde hij en smeet het hout in Willems gezicht. Willem gaf een
schreeuw, greep met zijn hand naar zijn voorhoofd, waar een straaltje bloed bij
neerdroop.
Dirk keek er even naar; zijn drift zakte plotseling, maakte plaats voor schrik; maar
hij wist niets te zeggen, hij deed ook niets, maar stond strak te kijken, zijne oogen
heel wijd open.
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Willem drukte zijn rooden zakdoek tegen zijn voorhoofd; ‘'t is gemeen van je,’ zei
hij, ‘'t was toch maar 'n grap.’
‘Nou ja,’ zei Dirk nu wat verlegen, ‘ik wou je ook niet raak gooien.’
‘Maar je doet 't ondertusschen; hè, 't doet pijn.’
Dirk kreeg nu medelijden met Willem; hij liep naar buiten, maakte zijn zakdoek
nat in de sloot en bette Willems voorhoofd.
Al zijn drift was voorbij; zijn vriendschap kwam boven en hij dacht er ook aan,
hoeveel plagerijen Willem wel had moeten verduren. Hij begon zichzelf een laffe
vent te vinden. ‘Gaat 't al beter?’ vroeg hij zachtjes; het bloedde erg; telkens kwam
weer een nieuw straaltje aansijpelen.
‘O ja jô, 't zal wel weer schikken,’ zei Willem; 't gaf hem een prettig gevoel, dat
Dirk hem zoo verzorgde.
Dirk trok de schuurdeur open. Wat zag Willem er uit, zóó in 't licht. Zijn linkeroog
was blauw opgeloopen en er boven was een diepe sneê, waaruit bloed liep langs zijn
neus. Zijn heele gezicht kreeg een vreemd, woest uitzicht met die bloedvlekken
overal. Dirk kreeg een gevoel of hij wel kon huilen, 't was moeielijk zijn tranen in
te houden en nog moeilijker iets te zeggen. Hij wist niets anders te vinden dan: ‘ik
had 't niet zóó bedoeld.’
Willem lachte even. ‘Och wel nee, maar je bent eenmaal een driftkop; daar had
ik niet op gerekend. Nou maar, vooruit, 't zal wel weer overgaan.’ Hij bond zijn
zakdoek stijf om 't voorhoofd; zoo zag hij er uit als een gewonde soldaat.
‘Ik vind 't zoo beroerd,’ zei Dirk weer; ‘doet 't nou heusch zoo'n erge pijn niet
meer? En wat zallen de anderen zeggen?’
‘De anderen? nou niks. We zeggen, dat 't bij ongeluk gebeurd is, dat we samen an
't gooien waren met nummerhouten.’
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‘Och nee, dat gaat toch niet’ ....
‘Waarom niet? wat gaat 't de anderen an?’
Dirk greep in eens Willems hand. Hij was blij, dat Willem dat voorstelde, hij zou
't ondragelijk hebben gevonden, als de anderen wisten hoe 'n dwaze driftkop hij was
geweest. Nu hoefde hij zich ten minste niet zoo te schamen.
Maar hij merkte, dat hij toch niet vrij kwam van 't schaamtegevoel; toen de arbeider,
die met hen samenwerkte, terugkwam, vroeg hij natuurlijk dadelijk wat Willem had
uitgevoerd.
‘We hebben gegooid met nommerhouten,’ zei Willem, ‘en toen is er één tegen
m'n hoofd gevlogen.’
‘Domme jongens zijn jullie ook; je lijkt wel een paar kinderen. Net wat voor jou
om te verzinnen.’
Dirk kreeg een kleur; nu werd Willem nog voor kinderachtig uitgemaakt! dat ging
toch niet. ‘Nee,’ begon hij, ‘ik ....’
Maar Willem gaf hem een por in zijn rug, zoodat hij zweeg.
‘Wees nou niet gek,’ zei hij, toen de andere arbeider hen niet hooren kon; ‘niemand
hêt er wat an of iedereen weet, hoe 't gebeurd is; mijn oog wordt er geen haar eerder
beter mee.’
‘Nee, maar ik kan 't niet uitstaan; as de anderen 't strak zien zeg ik 't toch.’
‘Dat mot jij weten, maar dan doe ik zóó.’
Hij keerde Dirk in eens den rug toe, begon weer te dekken. Maar 't ging moeielijk;
als hij gebukt stond, stak de wond in zijn voorhoofd en 't bloed liep onder den zakdoek
uit.
‘Ga na oom, vragen of je uit kan scheien’ raadde Dirk; 't is toch haast donker.’
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Willem deed het; onder 't wegloopen riep hij nog: ‘Nou, niks zeggen hoor!’
En Dirk besloot werkelijk niets te zeggen; hij begreep, dat hij er Willem plezier
mee deed.
Toen hij thuis kwam, zei Niezand: ‘wat is Willem leelijk te pas gekommen! wie
verzint er nou ook zoo'n spel!’
‘Nou!’ viel vrouw Niezand in; ‘jullie had mekaar wel blind kennen gooien. Ik heb
een flinke schoone lap om zen hoofd gebonden.’
‘Zou 't erg zijn?’ vroeg Dirk met een kleur.
‘Nou, zoo heel erg niet; hij had 't hout zeker wat heel hoog opgegooid?’
Dirk antwoordde niet; de waarheid brandde hem op de tong, maar hij kon er toch
niet toe komen, het te zeggen.
En 't was waar wat Willeen gezegd had: niemand had er wat aan, de waarheid te
weten. Hijzelf zou 't voorval zeker nooit vergeten, dat voelde hij wel; de gedachte
er aan hinderde hem altijd en deed hem kleuren, zelfs al was hij alleen.
En soms als hij drift voelde opkomen, zag hij ineens weer Willems bebloed gezicht
vóór zich en in dat ééne oogenblik was dan meestal zijn drift bedaard ook.
Willem sprak er nooit meer over, 't scheen wel, dat hij het heele voorval vergeten
was, maar hij plaagde Dirk ook nooit meer.
Toen Dirk dit opmerkte, hinderde het hem; hij begon te verlangen, dat Willem
hem nog eens zou plagen; dan zou hij kunnen toonen, dat hij beter op zich zelf kon
passen. Maar hij kon 't hem natuurlijk niet vragen en Willem vermeed 't zorgvuldig.
't Was in 't laatst van Januari: de wintervorst was sinds een
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paar weken weer duchtig aan 't regeeren en op alle vaarten werd druk
schaatsengereden. De arbeiders kregen meestal 's middags vrij en dan werd er menig
baantje afgevlogen op de vlugge schaatsenijzers.
Dirk genoot; dat was nog eens iets heerlijks, je zoo vrij te voelen en zoo vlug en
zoo licht of je vleugels aan je voeten had.
De patroon had nu een heelen dag vrij gegeven; het bollenhuis was schoon gemaakt
en op het veld kon niet gewerkt worden: 't was een mooie gelegenheid voor Niezand
en zijn vrouw om eens een flinke tocht te maken. Dirk mocht mee: ze zouden eerst
naar Amsterdam rijden en dan naar Marken. Vrouw Niezand hield ook dolveel van
schaatsenrijden, maar ze had in lang geen groote tocht gedaan, omdat ze de kinderen
niet alleen kon laten. Nu had een buurvrouw, die zelf geen kinderen had, gezegd, dat
ze de kinderen wel bij zich wou nemen dien dag en dus zou vrouw Niezand 't maar
wagen, al zei haar man ook, dat ze erg moe zou worden.
‘Dat kan me niet schelen,’ zei ze, ‘ik mot nog es flink rijen; dit is zoo'n goeie
gelegenheid; hè! dan denken we weer dat we jong zijn!’
Ze verheugde zich evenveel op de tocht als Dirk; hij had 's avonds zijn schaatsen
nog eens goed nagezien en ze klaargelegd op de sorteerlâ.
't Was prachtig weer; toen Dirk opstond zag hij, dat de lucht helder was en in het
Oosten was al een lichte streep.
Ze zouden om acht uur al op weg gaan; de kinderen waren bij buurvrouw gebracht.
Niezand stond klaar met zijn schaatsen en de lange ijsstok in de hand; vrouw Niezand
was bezig, haar andere
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japon aan te trekken, ze had nog heel wat te doen gehad eer alles opgeruimd was en
't noodzakelijkste werk gedaan.
Dirk liep gauw naar het bollenhuis om zijne schaatsen te halen; ze lagen er niet
meer. Hij keek onder de lâ op den grond, op de stellingen, onder de stellingen in de
manden .. nergens waren ze te vinden.
‘Dâ 's gemeen!’ zei hij woedend ... het bloed steeg hem naar 't gezicht; hij zocht
en zocht, maar vond niets.
‘Ben je klaar?’ riep oom Niezand.
‘Ik kan m'n schaatsen niet vinden! hêt u ze ook weggenomen!’
‘Wel nee jô; kom, maak voort!’
‘Dirk liep wanhopig heen en weer en altijd door voelde hij zijn woede grooter
worden.
Daar kwamen twee van de andere arbeiders en Willem in het bollenhuis.
‘Zoek je wat?’ vroeg de één.
‘M'n schaatsen,’ antwoordde Dirk.
‘Nou, kom je? anders mot je maar niet mee,’ zei oom. ‘We kennen onze tijd niet
verlummelen.’
‘Och nee ... 't is ook zoo ... zoo gemeen!’ stotterde Dirk. ‘Hebben jullie ze
weggestopt?’
Hij zag vuurrood, zijn oogen flikkerden, terwijl hij de arbeiders aankeek.
‘Wij? wel nee ..’ zei de één leukweg, maar Dirk zag een lachje op zijn gezicht.
O, die .. die .. had 't gedaan .. hij kon hem wel .... Hij kneep zijn vuisten samen,
maar in eens zag hij Willem ongerust naar hem kijken en in één seconde zag hij ook
weer dat
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bebloede gezicht vóór zich .... hij bleef staan, kneep zijn lippen op elkaar.
Toen, zoo bedaard mogelijk, vroeg hij: ‘Graver, heb jij m'n schaatsen verstopt?
toe .... oom heeft zoo'n haast.’
Hij hijgde naar adem, zoo moeielijk was 't hem, bedaard te blijven.
‘Geef ze terug,’ zei hij nog eens.
Graver lachte. ‘Nou, omdat je 't zoo vrindelijk vraagt, zal ik je op weg helpen.
Zoek dan maar .. ik zal zeggen: koud of warm.’
Dat was een ergenis, om kalm te moeten zoeken, terwijl oom en tante al langzaam
weg liepen achter naar 't land, waar ze op zouden binden; maar Dirk hield zich goed.
Met op elkaar geklemde tanden liep hij rond, luisterend naar 't kalme: ‘koud, warm,’
van Graver.
Willem hielp hem niet; hij durfde niet om de anderen, maar hij keek met eenige
ongerustheid naar Dirk.
Nu was hij bij de trap.
‘Heel warm,’ zei Graver.
Dus hij moest nog naar boven ook.
Vlug begon hij te klimmen, maar nu riep Graver: ‘kouwer! kouwer!’
Naar beneden dus weer.
‘Warm!’ Nu had hij zijn hand aan de zijlat van de trap.
‘Heet!’
Hij keek rond ... daar in eens zag hij de schaatsen hangen in een donker hoekje
tusschen de trap en de muur. In zijne opgewondenheid was hij dat altijd voorbij
geloopen.
Hij rukte ze er af, holde naar buiten. Heel zijn lijf gloeide; hij sprong in de lucht,
zwaaide met zijn armen, wiegde met zijn
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hoofd, in een behoefte zich te uiten, nu hij zich zóó had moeten inhouden.
In een oogenblik was hij bij de breede sloot. Oom en tante hadden al opgebonden,
maar ze wachtten nu op hem. Zijn vingers beefden terwijl hij zijn schaatsen aanbond;
die riem wou maar niet door 't lusje ... gelukkig daar ging ie ... nou klaar.
Hij liet zich glijden, greep 't achtereinde van den stok, en sloeg uit met onnoodige
wildheid.
‘Pas op m'n rok,’ waarschuwde tante, die in 't midden reed.
Nu ging 't al wat kalmer ... hè, die frissche wind deed goed ... nu bedaarde hij
heelemaal ... wat was die lucht mooi ... wat straalde de zon blij.
Hij zuchtte eens. Hè, wat was dat goed afgeloopen. Hij had zich niet driftig
gemaakt. Deze gedachte was heerlijk, hij wist nu, dat hij zich niet meer voor Willem
hoefde te schamen.
Eén, twee, één, twee ... voort, voort ... vlogen ze in den lichten blijden winterdag,
nu langs de breede vaart, straks over de zee, waar 't ijs schitterde en tintelde in de
zonnestralen als een wijde zilveren vlakte.
En later, toen ze terugreden, alles paarschrood getint door de dalende zon, en
eindelijk de schemering, zachtjes aansluipend onder den donkerder hemel.
Toen Dirk 's avonds in bed lag, dacht hij, nog nooit zoo'n heerlijken dag beleefd
te hebben: 't was hem of hij gegroeid was, of hij zich vrij voelde van iets wat hem
gedrukt had.
Hij rekte zich uit, zoodat de bedsteê kraakte en Piet begon te woelen; toen bleef
Dirk stil liggen en sliep gauw in, rustig en diep zonder droomen.
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