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[1]
DUDSJU vloekt Sjeng in zichzelf, terwijl hij wanhopig naar de mensen kijkt, die
voor de toonbank staan. Zoiets kun je verwachten, als Rooske boven haar uiterste
best ligt te doen om haar eerste kindje te baren en in het kamertje achter de winkel
Anneke op 't punt staat het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.
Mensen kunnen hardvochtig zijn. Het gebeurt practisch nooit, dat de winkel zo'n
toeloop heeft. 's Morgens is het druk voor koffiewater, maar voor de rest komt slechts
'n enkele pofklant, behalve dan de kinderen die snoepgoed in de vorm van
toverballetjes en knoopjes komen kopen.
Vrouwen zijn nieuwsgierige wezens. Dat blijkt nu weer overduidelijk. De winkelbel
staat geen minuut stil.
Sjeng is er werkelijk wanhopig van. De bakerse heeft hem al twee maal geroepen.
Nu zij dit voor de derde maal doet komt Meer in de achterdeur.
‘Je moet naar boven gaan jongen’ zegt zij met een melige stem en verdwijnt direct
weer in het achterkamertje.
Het valt den zakenman niet gemakkelijk om een besluit te nemen. Plotseling echter,
met een giftig gebaar, zegt hij tegen de vrouwen:
‘Ik sluit de petik. Eruit allemaal. Kom straks maar terug. Je ziet, dat het nu niet
gaat.’
De vrouwen voelen zich danig op de tenen getrapt. Een enkele begrijpt de situatie
blijkbaar en mompelt zoiets van: ‘Och ja, ik heb het ook niet zo direct nodig.’ Ze
biedt zelfs aan om te helpen, maar Sjeng drukt ook haar naar buiten.
Als hij de sleutel wil omdraaien staat Bet voor de deur. Sjeng laat haar met graagte
naar binnen komen, want Bet helpt wat ze kan. Ze is al drie nachten niet uit de kleren
geweest.
Toen zij de winkel aan Sjeng had overgedaan, heeft ze zich in het kevintje
ingekocht. De goeie ziel kent
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echter geen rust en is bij zonneschijn en onweer er op uit om anderen op de haar
eigen manier te helpen.
‘Hoe is het?’ vraagt zij met een plechtige gedempte stem. ‘Is de wereldburger nog
niet gearriveerd?’
‘Ik weet het niet’ zegt Sjeng. ‘Madame heeft al drie keer geroepen. Ik moet persé
naar boven.’
‘Dan zou ik dat maar direct doen’ adviseert Bet en als Sjeng zich niet lang bedenkt,
mompelt ze in haar eigen: ‘Zo zijn de mannen. Kinderen bestellen gaat ze wel van
de hand, maar o jee als het menes wordt. Dan zijn het precies kakkeutelen.’
Waggelend gaat ze het achterkamertje in, waar Meer haar een dankbare blik
toewerpt. Meer zou niet weten wat ze zonder Bet moest beginnen. 't Mens dringt
zich niet op, maar is er altijd als het nodig is. Midden in de nacht kun je haar
verwachten.
Ze heeft dit de laatste tijd weer ten overvloede bewezen. Bet is alleen weg geweest
om haar muizen te verzorgen. Dat is een liefhebberij, waarvoor ze dood en leven
trotseert.
Bet heeft 'n echte muizenfamilie.
't Is begonnen met een enkel muisje, dat haar op een stille avond kwam bezoeken.
Een klein vlug dingetje, dat helemaal niet bang voor haar bleek te zijn. Bet had dit
een verdraaid leuke attentie gevonden en haar gast lekker te eten gegeven.
Vanaf die avond werd het muisje een geregelde klant. Toen het verkering kreeg,
bracht het zijn meisje mee en na verloop van enige tijd was het een heel gezin, dat
bij Bet aan tafel zat. Wat dat moest gaan worden wist niemand. Bet ook niet. Maar
voorlopig bleef ze met volle ambitie de honneurs waarnemen.
Tegen iedereen vertelde ze over haar ‘kennissen’. Ze beleefde er de grappigste
gevalletjes mee. En als ze vertelde, fantaseerde ze er interessantigheden bij, b.v. dat
papa muis evenveel van háár hield als van z'n eigen vrouw. Hij klom via haar schoot,
over haar boezem op haar schouder en piepte lieve woordjes in haar oor.
Bet is nooit getrouwd geweest, alhoewel ze stiekem graag een man had gehad.
Dat weten de mensen en als Bet weer eens haar verhaaltje vertelt, zeggen ze: ‘Bet
houdt zich met een getrouwde man op.’ De verstandigeren schudden het hoofd en
mompelen: ‘Hoe ouder hoe gekker.’
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Maar het is Bet niet kwalijk te nemen. Ze heeft er donderse spijt van, dat zij de winkel
heeft overgedaan. Als Sjeng niet de koper was geweest, zou zij het zeker nooit gedaan
hebben. Sjeng heeft echter een streepje bij haar voor en toen zij eenmaal a had gezegd,
kon ze hem moeilijk de b weigeren.
Sjeng is er stukken op vooruit gegaan. Toen vader de winkel had bezichtigd, werd
de koop gesloten, alhoewel de oude Kempenboer nu niet bepaald enthousiast over
het ‘petikje’ was geweest.
Voor Sjeng betekende het de vervulling van z'n stoutste dromen. Hij verdient nu
twaalf gulden als potjé en de winkel er nog bij! Wie doet je wat!
Voor Anneke was 't ook 'n hele verademing geweest. Vuitverduime, als je jarenlang
op een zolderkamertje hebt gelegen met geen ander genot dan 't uitzicht op een
streepje lucht, dat door een dakvenster te zien is, valt dit gemakkelijk te begrijpen.
De achterkamer is voor 't kind een aards paradijs. Er is 'n groot venster, met 't gezicht
op de achterbouw, waar ook mensen wonen. Als je langs de gevel omhoog kijkt, zie
je een streep lucht, zeker zes maal zo breed als die van het zolderkamertje.
In het begin leek het dat Anneke opknapte, maar na enkele maanden was het weer
mis en verergerde de toestand zodanig, dat het einde van dit tere leventje met de dag
naderbij kwam. De maajer van de dood staat nu op de drempel.
Toen Lowie, die bij Sjeng op het bovenkamertje sliep, voor Indië tekende, werd
de laatste struikelblok opgeheven en trouwde Sjeng met Rooske.
Het was een grote feestdag geweest. Sjeng stond er piekfijn op in zijn nauwsluitend
zwart colbertje en Rooske geleek op een vers geplukt heidebloempje.
Zij stonden als twee reine, blijde kinderen voor het altaar en toen hij krachtig en
zij schuchter ‘ja’ had gezegd, was er een heilige huivering door hun lichamen
gekropen. Ze voelden allebei, dat er iets groots aan hen voltrokken werd. 't Is ook
geweldig. Twee mensenkinderen, die in huwelijksverbondenheid één worden. Twee
ranken van de wijnstok die in elkaar enten, en waaruit nieuwe loten kunnen spruiten.
Het is zo mooi als een glimlach van God zelf.
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Het was een zalige tijd geweest na deze schone huwelijksdag. Rooske paste
wonderwel in hun gezin. Ze hield dolveel van Anneke, die ze vertroetelde alsof het
haar eigen zusje was. Dat ging Meer; want als je iets aan Anneke deed, deed je het
aan haar. Wat men van een moeder dikwijls niet kan verwachten, gebeurde in het
water- en vuurwinkeltje. Wanneer Rooske voor Anneke zorgde, verhuisde Meerke
naar de achtergrond, zo maar uit haar eigen zichzelvers.
Sjeng moest 's morgens meestal hard lopen om op tijd op de fabriek te zijn, zo
slecht kon ie thuis weg. 's Middags tegen schafttijd en 's avonds als de werkdag naar
het einde liep, telde hij de minuten en liep ie zich de benen onder z'n gat uit om thuis
te komen, waar Rooske hem met lachende ogen wachtte.
Nu is Sjeng 'n jaar getrouwd. Hij staat naast het bed van zijn vrouw, die met 'n
van pijn verwrongen gezicht barensweeën ligt te verwerken.
Toen Rooske haar eerste steekkramp kreeg en deze zich om de zoveel tijd
herhaalde, had Sjeng aan Meer om uitleg gevraagd. Meer haar moede ogen lichtten
even op en rustig had zij gezegd:
‘Dat zijn de eerste sluipertjes jongen. Ga de bakerse maar waarschuwen.’
Alsof 't het leven van Rooske gold, zo hard was Sjeng naar de bakerse gerend en
had haar gevraagd onmiddellijk mee te komen. 't Was de hoogste tijd, zei ie.
Toen de bakerse zich rustig klaarmaakte om mee te gaan, was Sjeng kwaad
geworden. Maar het mens trok er zich niets van aan en had lachend gezegd:
‘Je hoeft niet zo'n herrie te maken. Dat zijn nog maar de eerste sluipertjes.’
Sjeng had nooit van sluipertjes gehoord, waar Meer en de bakerse over spraken.
Nu Rooske zich om de minuut aan de ijzeren bedstangen vastgrijpt en met opelkaar
geklemde tanden alle moeite doet om niet te schreeuwen, vindt Sjeng ze toch wel
erg, die sluipertjes.
‘Is dat altijd zo, madame?’ vraagt hij aan de bakerse. ‘Dat zal nog wel erger
worden,’ antwoordt ze droogjes, terwijl ze met een spons Rooske haar gezicht
bewerkt.
Ze schijnt toch wel een beetje medelijden te hebben met
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dien groten jongen, want lachend stelt ze hem gerust. ‘Het is op het laatste. Je zult
gauw Peer zijn. Dan is alles in 'n vloek en 'n zucht vergeten.’
Weer grijpt Rooske zich vast en nu kan zij zich niet meer beheersen. Een gil snijdt
Sjeng door z'n zielement. ‘Madame?’ vraagt ie angstig, ‘wat gebeurt er nu?’
Maar madame blijft ijskoud en zegt scherp:
‘Je moet je kalm houden, anders kun je beter verdwijnen.’
Daar wil Rooske echter niets van weten.
‘Nee,’ jiemert ze. ‘Nee, Sjeng, je moet hier blijven.’ Sjeng heeft zielsmedelijden
met zijn vrouwtje en neemt zich voor, ‘dat dit het eerste, maar ook het laatste zal
zijn.’
‘Ik blijf bij je,’ zegt hij teder en strijkt Rooske door haar klamme haren.
Mee gaat de deur open en verschijnt Bet. Ze doet bewonderenswaardige moeite
om op haar tenen te lopen, wat haar echter glansrijk mislukt. Bet is veel te dik, om
op haar tenen te lopen.
Ze legt een hand op Sjeng z'n schouder en fluistert hem stil iets in het oor.
‘Is het absoluut nodig?’
‘Ja, 't kan ieder ogenblik aflopen.’
Weifelend kijkt hij naar Rooske, dan naar de bakerse en dan naar Bet. Zijn ogen
vragen.
Bet heeft in haar leven al meer moeilijke situaties opgelost. Voor iedereen
verstaanbaar zegt ze:
‘Ga even naar beneden Sjeng. Er is iemand voor je. Ik blijf wel hier.’
Rooske haar grote ogen vragen ook, maar de sluipertjes zijn niet van de lucht. Als
Sjeng naar beneden gaat, waar Meer over Anneke zit heengebogen, heeft ze geen
kans om tekst en uitleg te vragen.
Meer houdt het bleke, magere handje van Anneke vast, waarin een brandende kaars
zit vastgeknepen. In de andere hand heeft Meer het kerkboek met de kleine lettertjes.
Zou dat het einde zijn? Het heeft zo lang geduurd. Weken, maanden, jaren. Ze
zijn er gewoon aan, dat Anneke ziek is en hebben er eigenlijk geen erg in gehad, dat
ze zo snel terugliep. De laatste dagen wisten ze,
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dat Anneke zou sterven. Wanneer? Zou dat nu gebeuren?
Anneke houdt de ogen gesloten en haalt moeilijk adem. Haar borstje gaat zwaar
op en neer en Meer bidt alsmaar:
‘Ontvang, Heer, Uwe dienares in het Oord van Zaligheid, dat zij van Uw
barmhartigheid verhoopt.
Verlos, Heer, de ziel van Uwe dienares van alle gevaren der hel en uit de strikken
der zonden en uit alle kwellingen.
Verlos, Heer, de ziel van Uwe dienares, zoals Gij Suzanna verlost hebt van de
valse beschuldiging.
En zoals Gij de Allerzaligste Maagd. Uwe Martelares Thecla, verlost hebt uit de
drie allerwreedste pijnigingen, wil ook zo de ziel van deze Uwe dienares verlossen
en doe haar met U al de goederen des hemels blijde genieten.....’
Opeens spert Anneke haar ogen wijd open. Verwonderd kijkt zij de kamer rond.
Het lijkt net of alles vreemd voor haar is. Haar ogen blijven op Sjeng rusten en daarna
op Meer. Zij kijkt naar de kaars......
't Is muisjesstil in het kamertje. Het getik van de klok is het enigste geluid. Sjeng
kan van de emotie geen voet verzetten. Als Anneke haar ogen weer sluit hoort hij
haar duidelijk zeggen:
‘Sjeng...... goede Sjeng...... Meerke...... lief......’
Dan valt zij nog dieper in de kussens om direct daarna het hoofd weer op te heffen.
‘Jezus......’
Dan zakt zij voorgoed terug...... Haar ogen gaan wijd open. 'n Korte snik...... 'n
Lach tekent zich om haar mond...... Anneke is dood......
Sint Petrus haast zich de hemelpoort te openen, waarachter de engeltjes zich
verdringen om Anneke welkom te heten in een eeuwigheid van oneindig geluk, bij
den Schepper en Maker van alles wat goed en mooi is.
Meer blaast de kaars uit, doet haar kind de ogen dicht en vouwt de handjes tot
gebed. Anneke is dood...... Meerke zit daarna in de leunstoel naast het bed en kijkt
zonder tranen naar haar ontzielde kind.
De zorg van zoveel jaren is in één seconde van haar afgevallen. Het was voor Meer
vanzelfsprekend, dat ze elke dag haar zieke kindje verzorgde. Wanneer
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binnen enkele dagen Anneke wordt uitgedragen is het wel zeker, dat dit voor Meer
'n ontzettende slag zal zijn. Jaren lang heeft ze haar kind in alles moeten bijstaan.
Het verlies is nu groter, dan wanneer Anneke gezond en wel was geweest. Naar alle
waarschijnlijkheid was ze dan getrouwd, zoals Trees. Toen die stierf heeft Meer zich
wel ontzet, maar met Anneke is het toch anders. Meer leefde voor Anneke. Dag en
nacht was ze voor haar bezig, van minuut tot minuut. Nu is 't niet meer nodig. En
Meer kan practisch niet zonder zorg en verdriet. Ze heeft nooit iets anders gekend.
Ze is er mee vergroeid. Het gebeurt maar zelden, dat er een zonnestraaltje in haar
leven valt.
Nu zit ze met haar handen in de schoot naar Anneke te staren. Oude, berimpelde
handen, met kleine kromme vingers. Die handen hebben hun werk gedaan. Ze hebben
gewerkt en gestreeld. Ze hebben zich dikwijls krampachtig vastgegrepen aan de tafel.
Die handen zullen straks het lichaam van Anneke wassen. Ze zullen haar eigen
schreiende ogen bedekken en nat van tranen zijn. Die handen...... ze liggen nu stil in
haar schoot.
Maar Meer hoeft zich geen zorg te maken. Sjeng is een man geworden en zal voor
haar zorgen. Dat heeft hij haar als kleine jongen beloofd en Sjeng houdt woord.
Boven in het kamertje voltrekt zich het winder van het nieuwe leven. Een
mensenkindje baant zich een weg naar de wereld. Het valt Rooske niet mee, maar
als het kindje er eenmaal is en zich met een liefelijk geschreeuw aandient, is zij vol
vreugde en wil direct weten, of het een jongen is. Ze zou zo graag willen, dat Sjeng
z'n verlangen bevredigd werd. Wat hadden ze zich dikwijls geplaagd. Sjeng wilde
met alle geweld, dat het een jongen zou zijn. Rooske beweerde daarentegen, dat het
heel zeker een meisje zou worden. En of Sjeng nu al met alle mogelijke argumenten
aantoonde, dat een stamhouder je ware was. Rooske bleef hem plagen. Maar terwille
van hem hoopte ze toch stiekum dat het een jongen zou zijn.
Het is 'n jongen, ‘een van melk en bloed’ zegt Bet. De bakerse, die zich door Bet
niet laat overtroeven, beweert stellig dat 't een wonderkind is.
Rooske lacht door haar kraamtranen heen.
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‘Zal ik Sjeng roepen?’ vraagt Bet.
De bakerse wil hier niet van horen.
‘Laat die jongen toch beneden,’ zegt ze snibbig. ‘Wij zullen het kind eerst wat
opkallefateren, want anders valt Peer nog in onmacht.’
‘Maar madame,’ protesteert Rooske verwondert, ‘waarom zou ie nou in onmacht
vallen?’
‘Och, alle mannen zijn uit hetzelfde hout gesneden. Ik heb er nog nooit een
meegemaakt, die op het eerste gezicht zijn kind mooi vindt.’
Juist op tijd komt Sjeng, met een gezicht als een oorwurm, stil de kamer binnen
en kijkt pardoes in het gezicht van zijn lachend Roosje.
‘Zie je wel, wat ik gezegd heb, het is een meisje!’
‘Is het......’ Sjeng hakkelt en stamelt. ‘Is het gebeurd?’ ‘Wel gefeliciteerd,’ zegt
Bet. ‘Wat worden kleine jongens groot. Je bent nu Peer.’
De bakerse doet schijnbaar onverschillig, maar je ziet aan haar gezicht, dat ze
danig trots is als zij het kind. dat van kop tot teen in windsels gewikkeld is, in Sjeng
z'n armen legt.
Sjeng weet niet goed hoe hij 't heeft en beschouwt onwezenlijk het rood-berimpeld
gezicht van 't kindje. Zijn kindje. Hij kan het haast niet geloven. Sjeng huilt nooit.
Zo juist, toen Anneke stierf, heeft hij geen traan gelaten. Maar nu wordt het hem
toch te machtig en twee dikke tranen lopen langs zijn neus z'n knevel in.
Rooske heeft al spijt van haar plagerij.
‘Het is een jongen,’ zegt ze vlug om hem over zijn teleurstelling heen te helpen,
maar ze vergist zich, want 't kan Sjeng geen bliksem schelen. Een jongen of een
meisje, dat is voor hem hetzelfde. Hij is Peer en draagt een kindje in zijn armen. De
rest dat is bijzaak.
Sjeng blijft maar staan huilen als een schooljongen die straf gekregen heeft.
‘Ben je niet blij?’ vraagt Rooske teleurgesteld, maar Sjeng geeft geen antwoord.
Voorzichtig geeft hij het kindje terug aan de bakerse en gaat bij Rooske op bed
zitten.
‘Ben je niet blij?’
Dan, plotseling, pakt hij Rooske vast en wil haar onstuimig tegen zich aan drukken,
maar de bakerse is er als de kippen bij en vraagt ‘of ie bedonderd is’.
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Verschrikt trekt hij zijn armen terug en kijkt verlegen naar de vrouw, die werkelijk
kwaad is.
‘Je lijkt wel stapel. Laat je vrouw eerst 'ns op asem komen,’ snauwt ze en gaat
verder met het opruimen van doeken en windsels.
Bet is stiekum de kamer uitgewaggeld. Je kunt haar nu de trap horen afgaan.
‘Komt Meer niet naar boven?’ vraagt Rooske.
‘Jawel, zij komt dadelijk.’
Sjeng liegt bewust. Hij mag Rooske nog niet eens tegen zich aandrukken en hij
weet zeker, dat het haar niet goed zal doen, als zij nu te horen krijgt, dat Anneke naar
de hemel is gevlogen.
‘Ga haar even halen.’
Het is zoo natuurlijk, dat Rooske naar Meer verlangt. Meer heeft haar in alles
bijgestaan en in de tijd dat Rooske zwanger was, zijn de twee vrouwen echt naar
elkaar gegroeid.
Als Sjeng de deur wil uitgaan, vraagt Rooske tot overmaat van ramp ook nog:
‘Hoe is 't met Anneke?’
Dat moet er nog bijkomen. Sjeng weet zich potdorie geen houding te geven, zo is
ie uit 't lood geslagen. Hij weet niet wat te antwoorden en mompelt zo iets van:
‘Ik zal eens gaan kijken.’
‘Is de dokter er nog geweest?’
't Liefst zou hij willen doen alsof hij de vraag niet meer hoort, maar dat kan ie ook
al niet van zich verkrijgen. ‘Ik ga kijken,’ zegt ie kortweg en trekt meteen de deur
achter zich dicht.
Een akelige beklemming drukt op zijn borst. Het is ook besallemanderd. Sjeng
vindt het erg dat Anneke dood is, maar op slot van rekening is het kind gelukkig.
Om het Rooske te vertellen vindt hij veel en veel erger. Waarom moet er bij geluk
nu ook altijd een schaduwkant zijn?
Maandenlang heeft ie in spanning geleefd. Sjeng is ondanks zijn trouwen de naïef
reine jongen uit zijn kinderjaren gebleven. Onbewust heeft hij de trek naar schoonheid
behouden. 'n Onbedorven bloem, die, ondanks de stank der vuilnishopen waarop de
arbeidersmassa leeft, reine lucht in z'n longen ademt. De wonderen zijn de wereld
nog niet uit.
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Toen hij eens hoorde, dat in hun buurt miskramen schering en inslag waren, was dit
een nieuw geluid voor hem geweest. Over deze dingen had hij zich nooit het hoofd
gebroken. Zij gingen aan hem voorbij, maar in verband met Rooske, kregen zij zijn
aandacht. Kon 't anders? Verbeeld je eens als dit ook bij Rooske gebeurde. Hij durfde
er met haar niet over te spreken en was er angstig stil van geworden.
Een tijdje later kwam Meester Beenen uit de lucht gevallen. Verwonderd en blij
had Sjeng hem een hand gegeven.
‘Hoe gaat het er mee, Meester?’
‘Och jongen, ik kon het daar boven niet uithouden. Het is trouwens overal hetzelfde.
Je geboortestad blijft je trekken. Je houdt 't een tijdlang vol, maar uiteindelijk moet
je toch het onderspit delven. Ik ben weer terug en ik ga nooit meer weg, dat verzeker
ik je.’
‘Komt U dan weer op de fabriek?’
‘Dat is al in orde. Ik heb een paar kamers op de kop getikt. Wij kunnen dus weer
beginnen.’
Sjeng had een volledig jaarverslag aan Meester Beenen uitgebracht en toen hij in
verband met de toestand van Rooske hem zijn zorg over de miskramen uitsprak, had
Meester Beenen een vuil gezicht getrokken.
‘Ja jongen,’ had ie bitter geantwoord, ‘dat is een van de ellendigste gevolgen der
veronachtzaming, waaraan we onderhevig zijn.’
Het scheen, dat Sjeng de gevoelige snaar geraakt had, want Meester Beenen wond
zich hoe langer hoe meer op. Gloeiende spijker, wat was ie van wal gestoken. Het
was raak wat ie zei.
‘Onze moeders’ zei ie, ‘zuigen aan de verniskuipen het vergif in hun lichamen.
De vrucht wordt in de moederschoot vermoord, voordat deze kans heeft gekregen
zich te ontwikkelen. En de mannen besmetten hun vrouwen. 't Is hemeltergend. Het
jonge leven wordt verkracht en als er volgroeide kinderen ter wereld worden gebracht,
zijn het meestal zwakke schepseltjes, waarvan het grootste getal goed is om de
kinderloopgraven op het kerkhof te vullen.
Wij vechten voor lotsverbetering en ieder weldenkend mens, die enig begrip voor
onze toestand heeft, zal ons hierin gelijk geven. Maar de meesten van ons be-
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grijpen niet waarom het gaat. Als zij een gulden meer verdienen verzuipen zij hem,
in plaats van hun gezin ermee vooruit te helpen.
In de fabriek zetten de heren alles op alles om hun geldbuidel te vullen. Geld is
hun afgod. Daarvoor is niets te heilig. De lichamen der werkmensen worden misbruikt
en onteerd. Er moet inderdaad verandering komen, van alle kanten. Het wordt zo
zoetjes aan tijd. Het gaat niet om een paar dubbeltjes. De hoogste mensenwaarden
worden vertrapt en verguisd. Verbeteringen moeten allereerst de mens betreffen.
Je weet Sjeng, ik heb geen kinderen. Het is misschien juist hierdoor, dat ik de
ellende om me heen zo scherp aanvoel. Ik ben altijd voor overleg geweest, dat weet
je ook, maar ik ben hoe langer hoe meer tot de overtuiging gekomen, dat wij alleen
door een krachtige actie onze rechten kunnen verkrijgen. We moeten de rechtvaardige
liefde afdwingen. We hebben er recht op. Als dat niet gauw en met kracht gebeurd,
verzuipen we in de rotzooi. Dan gaan we er aan. Dat is zo zeker als twee maal twee
vier is.’
Dat was het zo ongeveer wat Meester Beenen had gezegd. Sjeng was 't roerend
met hem eens. Het viel hem echter op, dat Meester Beenen hetzelfde liedje zong als
de Sprinkhaan, die dit van Poemel in de hoed geleerd had. Was hij in Leerdam tot
andere gedachten gekomen?
Hoe het ook zij, Sjeng werd, wat de miskramen betreft, niet veel wijzer. Hij had
er toch graag wat meer van geweten.
Meester Beenen zou dat misschien ook niet weten, want hij was kinderloos en wie
weet, misschien nam ie 't hem kwalijk, als hij met dergelijke ‘finesses’ voor de dag
kwam.
Meester Beenen bleef in de stijl van z'n redenatie en legde 'n hand op Sjeng z'n
schouder.
‘Jongen,’ had ie gezegd, ‘we staan aan het begin van een geweldige tijd. Niemand
mag afzijdig blijven. Het gaat om de redding van de arbeidersstand. Wij willen geen
wraak, maar eisen ons recht.’
Sjeng had niets beters weten te doen, dan Meester Beenen de verzekering te geven,
dat hij op hem rekenen kon.
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De volgende dag, toen hij met Meer alleen in de winkel was, had hij haar zo langs
z'n neus gevraagd, wat zij dacht over de toestand van Rooske.
Meer had hem verwonderd aangekeken en zei dat alles goed was. Het zou echter
een kwestie van afwachten zijn. Toen Sjeng daarna verlegen opmerkte, dat hij zoveel
van miskramen had gehoord, lachte Meer hem finaal uit.
‘Maar jongen toch. Waarover maak jij je nu kopzorg. Natuurlijk, zoiets kan altijd
gebeuren. Ik heb er zelf ook twee gehad. Maar Rooske is een meisje van den buiten.
Dat is heel wat anders dan een vrouw, die de godsganselijke dag op de fabriek werkt.’
Dit antwoord was voor Sjeng wel een geruststelling geweest, maar toch.........
Meester Beenen kwam weer op z'n oude plaats in de blazerij. Dat is nu al weer 'n
half jaar geleden. Er was sedert zijn vertrek heel wat rumoerigheid onder de arbeiders
gekomen en Meester Beenen paste zich hier volkomen bij aan. Strijdlustiger dan
vroeger steunde hij zelfs den Sprinkhaan, die nog altijd op de pottenfabriek werkt
en taai in zijn oude verbittering volhardt. Hij is er altijd als de kippen bij om de
ontevredenen de hamer in de hand te geven.
De Sprinkhaan is veel radicaler dan Meester Beenen. Hij gebruikt woorden die je
van den Meester niet behoeft te verwachten.
‘Wij worden besodemieterd,’ beweert de Sprinkhaan iedere keer. ‘Als we de vlam
niet in de mijt steken verrekken we.’ En hij ontwikkelt hierbij theorieën waar niemand
iets op kan zeggen.
Er zijn ook anderen, die even fanatiek als de Sprinkhaan, de vlam aanblazen en
als de wind vandaag of morgen uit de verkeerde kant komt, gaan de poppen zeker
aan 't dansen. De vrouwen hebben bovendien al meermalen getoond, dat 't zo
langzaamaan welletjes wordt. Die voegen de daad bij 't woord. Toen een der opzichters
hun 'n gulden van 't loon wilde aftrekken, hebben ze 't kantoor bestormd en de
opzichter wist nadien, dat aan vrouwenhanden scherpe nagels zitten. Zo is de stand
van zaken. Sjeng is er hard voor geinteresseerd, maar heeft nu heel andere
bekommernissen aan z'n hoofd.
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Bet is blijkbaar weggegaan, want in het kamertje is zij niet te zien.
Meer zit nog altijd in de leunstoel en bidt de rozenkrans. ‘Waar is Bet?’ vraagt hij
om iets te zeggen.
‘Ze komt dadelijk terug,’ antwoordt Meer zonder toon. ‘Het is een jongen.’
‘Ik weet het,’ antwoordt Meer.
‘Alles is goed gegaan.’
‘Bet heeft 't me verteld.’
Sjeng begrijpt niet goed, waarom Meer zo stil blijft zitten. Hij had verwacht, dat
ze direct naar boven zou komen. Dat zou ook normaler zijn. Waarom blijft ze nu
zitten?
Sjeng weet natuurlijk niet, dat Meer niet naar Rooske durft te gaan. Sjeng weet
niet, dat Meer niet aan Rooske durft zeggen, dat Anneke dood is. Meer is heel
fijngevoelig en als je dagen en nachten aan een stuk in de weer bent geweest, dan is
je weerstand gebroken. Meer is geen cent waard. Haar hart trekt naar boven, naar
Rooske en haar kleinkind. Zij zou liefst direct aan het werk willen gaan en alles
beredderen. Dat is Meer haar natuur. Maar Meer durft niet.
Sjeng staat naast haar. Sjeng, die een half uur geleden Peer geworden is. Boven
in het bedje ligt een klein rood wezentje. Dat is zijn kind. Het kan niet zien, niet
denken, niet spreken. Niets kan het. Het is volledig afhankelijk. Morgen zal Rooske
dit hummeltje aan haar borst leggen. Dan zal het zich zat drinken en enkele uren
daarna weer en dan weer. En het zal groeien.
Ook hij, Sjeng, is eens zo klein geweest. Toen heeft Meerke hem gevoed. 's Nachts
en overdag, vóór ze naar de fabriek ging, of als ze er van terug kwam. Ze heeft hem
alles gegeven wat ze geven kon. Ze heeft gesjouwd en gewerkt en geploeterd en
nooit iets voor zich zelf gevraagd.
Sjeng is nu groot. Hij is man. Vader van een kindje. Dat heeft hij allemaal aan zijn
Meerke te danken. Z'n Meerke, dat de kralen van haar rozenkrans zit te tellen voor
de zielerust van Anneke. Of zou ze voor iets anders bidden?
Medelijden en bewondering doen Sjeng zich over haar heen buigen en met een
arm over haar schouder geslagen zegt hij:
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‘Meerke, je bent van mij.’
Meerke legt haar hoofd tegen zijn borst. Tranen rollen over haar wangen. Stil
schreit zij zich uit tegen haar grote jongen.
‘Gaat gij niet even naar boven?’ vraagt Sjeng na een tijdje.
‘Wij moeten haar dadelijk nog wassen,’ jenkt Meer, maar intussen staat ze al op
en gaat naar de deur.
‘Zeg het haar, maar een beetje voorzichtig.’
Meer draait zich om. Ze weet wat hij bedoelt.
‘Misschien is het beter, dat ik niets zeg,’ meent ze, maar Sjeng is dit niet met haar
eens.
‘Ge kunt 't haar beter nu zeggen. Ze komt het straks toch te weten.’
Meerke sloft de trap op naar boven. Er is zoveel, er kan nog wel wat bij.
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[2]
ANNEKE ligt nu 'n half jaar onder de grond. n' Eenvoudig houten kruisje wijst de
plaats waar se haar grote slaap geniet, totdat eens de dag van het oordeel komt en zij
voor Gods rechterstoel za verschijnen, om dan met verheerlijkt lichaam de geleden
schade in te halen.
Toen de deftige kapelaan de dag na 't overlijden thuis was geweest, had hij iets
van dien aard gezegd. Sjeng was er van onder de indruk gekomen. Tijdens het leven
van elke dag met z'n beslommeringen en futiliteiten denk je aan deze dingen niet.
Maar als het dode Anneke in 't achterkamertje ligt, komen bepaalde waarheden sterker
tot je bewustzijn.
Sjeng was er stil van geworden. ‘God nog aan toe,’ dacht hij, ‘wat is 't leven toch
vreemd. 'n Paar stomme jaren bezorgen je 'n eeuwigheid van geluk, of je wordt voor
altijd in de gloeiende vuurketel verdoemd. Als je dat 'n keer diep beschouwt......’
Sjeng had na de mislukte staking 'n ‘kerkelijke inzinking’ gehad, die hij echter
weer geheel te boven is gekomen. Rooske is 'n kerkloopster en door haar invloed
gaat hij trouw naar de Zondagse Mis.
't Gebeurt zelfs, dat op 'n melige manier 't bewijs levert, dat hij van Meer 'ne goede
‘fong’ gekregen heeft.
Twee dagen na 't sterven van Anneke had ie weer zo'n bevlieging gehad. Hij zat
op 't bed en keek vol belangstelling naar het zuigende kindje, dat aan Rooske haar
borst lag. Bij 't doopsel had 't de naam van Peer zaliger gedachtenis gekregen. Hij
heet Manus. Dat komt van den heiligen Marternus.
Sjeng zat op 't bed en keek naar z'n zuigende kindje. 't Is wonderlijk, hoe de Baas
hierboven alles uitgedacht heeft, peinsde hij. De kleinste kleinigheid schiet Z'n
volledig aandacht te hebben gehad.
'n Kind aan de moederborst is mooi. 't Is 'n levend bewijs van Gods goedheid en
liefde. 'n Kind, verwekt door
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den vader en voortgekomen uit de moeder, is een weergaloos wonder, waaruit men
God proeven kan. God, die alles geschapen heeft en regelt.
De mensen kijken zo dikwijls verkeerd. 't Schoonste wordt zo vaak in een enkel
ogenblik verlaagd tot 'n voorwerp van grenzeloze leegheid.
Sjeng had 't te pakken. En goed ook.
‘Rooske,’ zei hij met 'n fluisterstem. ‘Manuske is eigenlijk niet van ons. Hij is 'n
kindje van Onze Lieve Heer. Wij moeten alleen zorgen, dat ie in de hemel komt.’
En Rooske sloeg haar vrije arm om Sjeng z'n hals en trok z'n hoofd naar haar mond.
't Zuigende Manuske lag tussen hen in.
Dat moest goed gaan tussen die twee. 't Kon moeilijk anders. En toch......
Op de fabriek was de stemming beneden 't vriespunt. Op alle afdelingen gistte en
kookte het, zowel bij de pottemennekes als bij de cassette-makers en de slijpers. Ook
in de blazerij werden de mensen alsmaar opstandiger.
‘Salle sokes,’ wat was de Sprinkhaan in z'n element en Meester Beenen niet minder.
En of Sjeng wilde of niet, hij moest met de stroom mee. Dat had ie Meester Beenen
beloofd en 'n oude aard loochent zich niet. Het ging hem echter niet van harte.
De pottemannetjes hadden spijkers met koppen geslagen en een vereniging ‘Loon
naar werk’ opgericht. Ze vergaderden om de haverklap.
De socialisten-actie zweepte de ontevredenen op en maakte slapende honden
wakker.
De clerus was niet bepaald opgetogen over de groeiende invloed van deze
volksopruiers. De strijd bij de verkiezingen had aangetoond, dat de aangewaaide
ideeën van over de grenzen hier een gretige voedingsbodem vonden. Deze ideeën
waren doordrenkt van haat. Het was dus de natuurlijkste zaak van de wereld, dat de
geestelijke leiders van het volk zich bezorgd maakten.
De storm was echter ontketend en alhoewel het organisatieverbod nog natrilde,
was het vooral in het weekblad ‘De Volkstribune’, dat de arbeiders tot een
revolutionair verzet werden aangemoedigd.
Het zou werkelijk niet meer gebeuren, dat het werkvolk
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in optocht naar het kasteel van den heer trok, om voor hem te défileren en daarna
met gebogen hoofd voor den heerser neer te knielen.
Straattonelen met vechtpartijen en wild geschreeuw waren niet van de lucht.
‘De geestelijken zijn op de hand van de kapitalisten,’ beweerden de socialisten.
En hierin hadden ze wel een beetje gelijk. Ook geestelijken zijn mensen. 't Leek wel,
of de bril van bepaalde zwartrokken beslagen was, want toen de kapelaan, die Rector
was geworden, tegenover een commissie uit het Noorden, op scherpe wijze de
wantoestanden had gehekeld en later in de ‘Courier de la Meuse’ er nog 'n schepje
boven op deed, werd door enkele pastoors openlijk partij voor den heer getrokken
en aan den Rector het zwijgen opgelegd.
Het bloed verloochent zich niet. Bovendien werken bepaalde relaties en
opvoedingsinvloeden van huis-uit kortzichtigheid in de hand.
In diezelfde tijd schreef Paus Leo XIII echter in zijn encycliek ‘Rerum Novarum’:
‘Eerst en vooral is het noodig de ongelukkige werklieden te onttrekken
aan de hardvochtigheid van die hebzuchtige lieden, die van den werkman,
als van een levenloos voorwerp, misbruik maken, op buitensporige wijze,
uit winstbejag. Want arbeid eisen in zo grote mate, dat de geest verstompt
onder de overtollige last en 't lichaam tevens van afmatting bezwijkt, duldt
noch de rechtvaardigheid, noch de naastenliefde.’
‘Rechtvaardige naastenliefde’.
Zoals er bergen en dalen zijn, zo zullen er altijd rijken en armen blijven. De
maatschappij is samengesteld uit standen.
Deze hoge wijsheid begrepen ook de arbeiders, al was 't onbewust. Ze verzetten
zich echter tegen het uitbuit-systeem van de rijken, die meenden, dat zij louter en
alleen door hun geldbezit gevolmachtigd waren om de armen als slaven te behandelen.
Op melancholieke wijze zoog men langs de straat:
Twee standen moesten er eenmaal op aarde zijn.
Dit was reeds lang het oogmerk van den Heer.
De werkmansstand beneemt men al zijn waarden,
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Zijn zweten, zwoegen, o, dat helpt niet meer.
Het kapitaal moet van den arbeider komen,
Al leeft deez' ook in armoe en verdriet.
Het geld moet steeds den Heer zijn kas instromen,
Doch menig werkman begrijpt zijn toestand niet.
't Zou echter niet lang meer duren. Het waren vooral 'n stel jonge kerels die blijk
gaven uit het goede hout te zijn gesneden. Nondemieljaar de muur over, dat waren
geen peperkoekemannetjes. Het patronaat van den socialen kapelaan, waar
godsdienstige en sociale vorming werd gegeven, zou schone vruchten voortbrengen.
Van katholieke zijde had men ‘de Volksbond’ opgericht, welke van de bezittende
kringen nogal sympathie genoot. Door het bestuur werden bijeenkomsten gehouden,
waarop sprekers van naam 't woord voerden en jaarlijks kregen de kinderen der leden
tijdens het Kerstfeest speelgoed en kledingstukken. Maar spoedig hadden de arbeiders
genoeg van deze bijeenkomsten en zetten zij eigenmachtig hun schouders onder het
werk.
Verschillende beroepen hadden reeds hun organisatievorm gevonden. De
glasblazers bleven nog aarzelen. 't Zat echter in de lucht.
Er werd gefluisterd. 't Ging van oor tot oor.
Op 'n Zondagmorgen verlieten de blazers in kleine groepjes de stad. Ze gingen
naar de mergelgrotten om hun eerste geheime vergadering te houden.
De Sprinkhaan had, vanuit beroepsstandpunt gesproken, met de blazers niets te
maken. Hij was pottemenneke, maar hij voelde zich om meerdere redenen tot de
blazerij aangetrokken. Als hij maar even kans zag, stond hij tussen z'n oude collega's.
Niemand nam hier aanstoot aan, want de Sprinkhaan was de dupe van de eerste
staking geworden en zijn overplaatsing naar de pottefabriek werd als een
onrechtvaardigheid beschouwd! 't Was dus heel gewoon, dat de Sprinkhaan op de
vergadering aanwezig was.
Meester Beenen voerde het woord.
Rustig klonk zijn stem tegen de koude wanden van de mergelgrot, waarin de
zindering van het zonlicht een mystieke sfeer schiep.
‘Mannen! kameraden! de ouderen onder ons herinneren
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zich nog zo goed als de dag van gisteren, hoe wij als kinderen reeds in het
productieproces werden ingeschakeld. Nauwelijks tot de jaren des verstands gekomen,
exploiteerden de heren ons in dag- en nachtschiechten, twaalf uur lang voor het
miserabele loontje van 12 cent. Eén cent werd ons gegeven om 'n uur lang slaaf te
zijn en hiervoor moesten we nog ‘dank je’ zeggen.
We groeiden op in bittere ellende en leefden van de ene dag in de andere, zonder
uitzicht, zonder hoop.
Ons leven was 'n triomph voor de tyrannie. Onze armoede was hun rijkdom.
De geldduivel, waarvan ze nu nog altijd bezeten zijn, was hun afgod. 'n Afgod
waaraan mensengeslachten ten offer zijn gevallen.
We krijgen 'n kleinigheid van de goudberg om niet van ontbering te kreperen.
Want ze hebben ons nodig en daarom mogen we niet uitsterven.
We leven. Onze huizen zijn krotten, waar afgetobde mannen en vrouwen met hun
kroost samenhokken. Geen sprankeltje vreugde kan er binnendringen.
Dat kan zo niet blijven voortduren. De aangekondigde loonsvermindering mogen
we niet aanvaarden. We moeten de handen ineenslaan en ons verbroederen, om samen
als één man de strijd aan te binden. Dit is onze enige redding.’
Sodemerakel, dat had Meester Beenen 'm daar eventjes goed gezegd. 'n Professor
zou 't hem niet nadoen. Ja, de Meester wist meer dan men wel zou denken.
Een goedkeurend gemompel ging door de rijen der werkers en als Meester Beenen
't hierbij gelaten had, zou deze eerste bijeenkomst een grandioos succes voor hem
zijn geworden. Maar de Meester was eerlijk, misschien wel té eerlijk.
‘We moeten zelf meewerken en al onze krachten inspannen om verbetering te
verkrijgen. We moeten doen wat in ons vermogen is. Ik zou daarom willen voorstellen,
om zelf 't voorbeeld te geven en alvast wat minder te zuipen. Want, als we op deze
manier blijven doorgaan......’
Verder kwam Meester Beenen niet. Als 'n vuurpijl, die plotseling uit elkaar spat,
zo sloegen de blazers in de oppositie en spuwden vuur in alle mogelijke kleuren.
‘Ben je belazerd! 't Is 't enigste wat we hebben.’
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‘Ze kunnen me doodvallen.’
‘Als ik m'n drupke moet missen, ga ik nog liever de kist in.’
Nee, Meester Beenen had dit niet moeten zeggen.
't Was echter te laat en wat gezegd was bleef gezegd. Zo was Meester Beenen. Je
kon bovendien aan z'n woordenkeus merken, dat ie zich terdege had voorbereid en
drommels goed wist wat hij zei.
De Sprinkhaan benutte gewiekst z'n kans.
‘Het zuipen heeft er geen mieter mee te maken,’ schreeuwde hij, ‘daar gaat 't niet
om. Het proletariaat is lang genoeg geknecht. We moeten er eindelijk onderuit. Oom
om oog en tand om tand. De opbrengst van de fabriek is evengoed voor ons als voor
den bezitter. Maar hij graait alles naar zich toe en laat ons vierkant verrekken.’
Met gebalde vuisten stond de Sprinkhaan zich hees te schreeuwen. Meester Beenen
kreeg geen kans meer om zich nader te verklaren. De stemming was bovendien in
het voordeel van den Sprinkhaan en geen macht ter wereld zou Meester Beenen die
morgen opnieuw op 't voetstuk hebben kunnen plaatsen.
Bij 't naar huis gaan merkte Sjeng geen schijntje teleurstelling bij z'n oude vriend.
Volkomen rustig liep hij naast hem en beweerde:
‘Zo iets bereik je niet in een keer. Evengoed als je niet in één dag van onze sloppen
frisse arbeiderswijken maakt, evengoed zal 't zijn tijd moeten hebben vooraleer de
mensen 't zuipen zullen afleren. Maar 't is goed, dat ze het eens gehoord hebben.’
‘Ge hebt er niet veel mee bereikt.’
‘Dat heb ik op m'n tenen kunnen uitrekenen.’
‘De Sprinkhaan pakt 't anders aan.’
‘Inderdaad. Dat is 'n volbloed socialist. Die willen 't zelfde als wij, maar anders.
De mensen moeten beter worden Sjeng! Ik heb je dit bij de vorige staking al gezegd.
't Is 'n kwestie van mentaliteit. Dat kun je de mannen nu niet wijs maken. Ze hebben
alleen oog voor het onrecht wat hun wordt aangedaan. De gemoederen zijn zodanig
verhit, dat er geen land met hun te bezeilen valt. Dat heb ik donders goed gemerkt.
Ik blijf echter bij m'n standpunt: Eerst als de mensen beter worden, zal de toestand
verbeteren.’
‘Dan zult ge nog lang moeten wachten.’
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‘Daarom moeten we aanpakken. We staan in ons recht. Maar zij hebben de macht.
Ze kunnen veel meer dan wij. Als we niet tactisch te werk gaan zijn we verloren voor
we beginnen. De liefde is even radicaal als de haat. In deze tijd lijkt de liefde echter
op mooipraterij die geen weerklank vindt. Maar als de verbetering door haat moet
verkregen worden, is ze voor mij van nul en gener waarde. Alleen de liefde brengt
goede verhoudingen.’
Zeg daar eens wat op. Daar kan 'n ongeletterd mens toch niet aan beginnen.
Sjeng zweeg daarom wijselijk en vroeg zich af waar Meester Beenen die mooie
woorden vandaan gehaald had. En Meester Beenen redeneerde maar toujours door.
‘Potdomme,’ zei hij. ‘er zullen toch ook mensen met boordjes om bestaan, die iets
van naastenliefde afweten. En onze kapelaan kun je toch ook zo maar niet
uitschakelen. Hij heeft meer voor ons gedaan, dan iemand vermoeden kan.’
Dat is waar. De kapelaan heeft ontzettend veel gedaan. Als het aan die lag, zou 't
gauw anders worden.
De socialisten zetten hun haatcampagne onvermoeid voort. Het 1 Mei-feest was
aanstaande en in hun vergadering werd besloten om deze ‘dag van de arbeid’ op
grootse wijze te vieren. Ze wisten, dat de overheid geen verlof zou geven en dat er
geen zaalhouder te vinden zou zijn die hun onderdak verleende. Daarom werd
aangekondigd, dat op een der stadspleinen een massameeting zou gehouden worden.
Er waren heel wat mensen, grotendeels uit nieuwsgierigheid, op het plein
samengestroomd. Tegen zeven uur in de avond beklom 'n woordvoerder de
muziekkiosk. 'n Vuist ging in de hoogte.
‘Kameraden, arbeiders......’
Op hetzelfde ogenblik sommeerden twee govie's den spreker om op de begane
grond terug te komen en zich te verwijderen.
De dienaren der Wet schenen indruk te maken, want uiterlijk kalm verlieten de
socialisten onmiddellijk hun geïmproviseerd spreekgestoelte.
Het joelen was niet van de lucht. Gedeeltelijk betrof het de politie-agenten, maar
de meerderheid had plezier aan de nederlaag van dezen oproerling.
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Hij verliet met kalme pas het plein, omstuwd door honderden volgelingen. De aanhang
schreeuwde dat horen en zien verging.
De woordvoerder scheen geroerd door deze aanhankelijkheidsdemonstratie. Het
gevaar tartend richtte hij zich andermaal tot hen.
‘Kameraden, arbeiders......’
Maar weer waren de agenten er als de kippen bij om hem het zwijgen op te leggen.
Een storm van verontwaardiging golfde door de opdringende massa.
Enkele reuzen van kerels pakten de agenten vast, die zich echter met hun sabels
verdedigden en spoedig assistentie kregen van een tiental anderen.
Het sein had echter geklonken en een wilde vechtpartij ontstond tussen de kerken,
tegen wier gevels het geschreeuw terugkaatste. De govie's sloegen wild om zich
heen, terwijl de arbeiders probeerden hun de sabels afhandig te maken.
De politie werd na verloop van tijd de toestand meester, alhoewel zij harde klappen
had moeten incasseren.
De woordvoerder was er stiekum tussenuit geknepen, maar werd later op de avond
met een stel anderen opnieuw gearresteerd. De kantonrechter besliste later. dat de
arrestatie ten onrechte had plaats gehad en sprak de verdachten vrij.
Het bleef rumoerig. De vakbonden, die op neutrale leest geschoeid waren, omvatten
zowel katholieken als socialisten en bij de aardewerkers in ‘Loon naar werk’, bij de
glasblazers in ‘Verbroedering’ en uiteindelijk bij de glasslijpers in ‘Vergelding’ gold
lotsverbetering als het enige motief. De arbeiders waren op dit punt solidair. Na de
eerste vergadering in de zandgroeve kwamen de blazers daar nog enkele malen samen.
Spoedig werden zij echter vrijpostiger en hielden hun bijeenkomsten in een
barbiersalon. De barbier bleek ook al een tegenstander van Meester Beenen te zijn,
want hij zorgde, dat op de vergaderingen steeds een volle ton bier klaar stond. Maar
hij kwam er zelf bekaaid af, want de blazers poften en gingen er dikwijls van door
zonder te betalen. Uiteindelijk kwamen ze daar ook niet meer en bleef de man met
de strop zitten.
De vergaderingen werden nu definitief in ‘'t Zwaantje’
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gehouden, schuin tegenover de kerk der Jezuïeten. De meeste blazers waren lid van
de congregatie. Na de oefening kwamen zij in ‘'t Zwaantje’ samen.
Sjeng had er tot dan toe maar zo wat bij gesloft. Hij hoort er bij en daarom was ie er
bij. De winkel werpt een winstje af en met zijn loon er bij kunnen zij de eindjes
behoorlijk aan elkaar knopen. Sjeng drinkt niet en Rooske is een zuinige huisvrouw.
Als Sjeng de vergaderingen meemaakt is het om Meester Beenen plezier te doen
en omdat hij nu eenmaal met de arbeiders één wil zijn. Natuurlijk wil ie 't ook graag
beter hebben. Ze zouden gerust een kamertje er bij kunnen gebruiken, want als de
voortekenen niet bedriegen zal hun tweede kindje gauw komen en de oude toestand
bij hun thuis, waar zij met zes volwassen mensen in één kamer leefden, zou Sjeng
voor geen geld van de wereld meer willen terug hebben. Maar dit heeft nog wel even
tijd.
Op weg naar de fabriek ontmoet hij den Sprinkhaan. De Sprinkhaan heeft het altijd
en eeuwig over de grote sociale omwenteling en ook nu is dit weer 't onderwerp van
het gesprek.
‘Wij moeten op onze qui-vive zijn,’ beweert de Sprinkhaan. ‘Nu is 't het gunstige
ogenblik. De arbeiders staan klaar om hun rechten op te eisen. Als wij volhouden,
staan wij als één man tegenover die vuilak en zullen wij hem dwingen onze eisen in
te willigen.’
‘Geloof je niet dat wij het winnen?’ vraagt hij aan den zwijgenden Sjeng.
‘Och,’ antwoordt deze, ‘ik weet het zo niet. Wij hebben 't al 'n keer geprobeerd.
Dat weet je wel. Toen stond ik in vuur en vlam, maar wat heeft het uitgehaald?’
‘Dat is niet te vergelijken. Toen stonden we practisch alleen. Nu doet iedereen
mee en als wij allemaal staken, wat kan ie dan beginnen? Hij heeft ons nodig. Zonder
ons kan ie niets. Dat weet ie wel, maar hij doet alsof het hem niets kan schelen. Wij
moeten 't hem daarom laten voelen.’
Ja, Sjeng zou zeker meedoen, als het er om ging den ouwe te laten voelen hoe zij
er over dachten. Daar hoefde de Sprinkhaan niet bang voor te zijn. Maar Sjeng
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is niet meer zo fanatiek. Misschien komt het, omdat ie het niet zo ontzettend hard
nodig heeft en ook al, omdat hij een gelukkig thuis heeft.
Als hij voor zijn werktafel staat denkt hij over het gesprek met den Sprinkhaan
na. Eigenaardig, de Sprinkhaan en Meester Beenen willen hetzelfde en toch anders.
Meester Beenen heeft het voor z'n eigen niet nodig. Hij verdient f 2,50 per schiech
en is met zijn vrouw alleen. Meester Beenen is een katholiek die zijn plicht doet. Hij
is van de congregatie. Toen hij nauwelijks enkele weken in de stad terug was, had
hij Sjeng al weer zover, dat hij met hem mee ging.
Sjeng is sedertdien een trouw congreganist. Rooske stelt dit erg op prijs en als hij
een keer zou willen vergeten naar de oefening te gaan, dan kan hij er yes op zeggen,
dat ze aan zijn slip hangt.
Meester Beenen is ook van de Derde Orde. Hij heeft Sjeng echter nooit gevraagd
om ook hierin te komen. ‘Dat is een kwestie van roeping,’ zegt de Meester. ‘Daar
moet je aanleg voor hebben.’
Hij vertelt wel 'n enkele keer over St. Franciscus. Dat is een heilige dwaas geweest,
die uit het rijke huis van zijn vader wegliep, om in een spelonk te gaan leven. En
toen z'n vader hem voor de rechtbank daagde, had ie z'n kleren uitgetrokken en ze
Vader Bernardone voor de voeten gegooid.
‘Hier, pak aan,’ had Franciscus gezegd, ‘nu ben ik niet meer van U, maar kan naar
waarheid zeggen: Onze Vader die in de hemel zijt.’ En met een oude mantel om zijn
naakte lichaam geslagen was hij zingend de bergen ingetrokken.
Sjeng vond het 'n vreemde vertoning. Meester Beenen beweerde echter, dat het
geweldig was. Enfin, het is een kwestie van roeping. Je moet er aanleg voor hebben.
‘Heb je slaap?’
Sjeng schrikt op uit zijn gepeins en kijkt om. Achter hem staat de heer die hem
spottend aankijkt.
Sjeng weet geen antwoord te vinden en gaat gewoon door met z'n werk.
‘Kun je geen antwoord geven?’
‘Ik was in gedachten.’
‘Je bent hier niet om te denken. Je bent hier om te werken. Daar betaal ik je voor.’
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Het zwijgen van Sjeng bevalt den heer blijkbaar niet. Z'n oog valt op een steen die
uit de oven gevallen is. Met sarcasme in z'n stem gebiedt hij:
‘Zet die steen in de oven.’
Wat is dat nu? De oven brandt op volle sterkte. Als Sjeng het doet, brandt hij er
minstens zijn handen aan. ‘Dat kan toch niet,’ zegt ie met een flauw lachje.
‘Kunnen of niet kunnen, ik gelast je die steen in de oven te zetten.’
‘Maar meneer, dat kan niet. De oven brandt op volle sterkte. Ik ben gebraaien als
ik er uit kom.’
‘Kan niet donderen je zet die steen er in.’
‘Meneer, dat betekent m'n dood.’
‘Kan me niets schelen. Je plaatst die steen of je hebt te kiezen.’
Er komt dreiging in Sjeng z'n ogen. Een trilling vaart door z'n corpus.
‘Goed,’ zegt ie verbeten, ‘ik zal het doen, maar U is katholiek en ik ben het. U
zult mij wel toestemming willen geven om eerst te gaan biechten?’
Je kunt aan den heer zien, dat ie om te barsten is. Zonder nog een woord te zeggen
draait hij zich echter om en vervolgt zijn contrôle-toer langs de banken, waar de
blazers en de coureurs bezig zijn en de gamins aan en af lopen om het vloeibare glas
aan te reiken.
Sjeng kijkt hem met vlammende ogen na. Hij doorvoelt weer hetzelfde wat ie
enkele jaren geleden voelde, toen hij z'n gereedschap tegen de grond mieterde en als
een bezetene naar 't kantoor was gerend.
Tot overmaat van ramp ziet hij, hoe de heer 'n blazer verplicht om de pleister van
'n wond te trekken. De man bidt en smeekt, maar niets helpt. Met een van pijn
verwrongen gezicht trekt de man de pleister los en toont aan den heer een etterende
wonde.
‘Dat ding zit er dus niet voor niets,’ is de bevredigende opmerking van den tiran.
‘Plak het er maar weer op.’ Fluitend vervolgt hij zijn weg langs de banken en als hij
de werkplaats verlaat mompelt ie:
‘Ik zal ze wel krijgen, dat canaille.’
Sjeng z'n bloed kookt en bruist. ‘De rotmieter,’ sist hij tussen z'n tanden.
's Middags zit hij, giftig als een konijn, aan tafel, tegenover Rooske, die hem
bezorgd aankijkt.
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‘Is er iets?’ vraagt ze.
‘Och nee,’ weert ie af. ‘Een kleinigheid op de fabriek.’
‘Mag ik het niet weten?’
‘Daar heb je toch niets aan.’
‘Toe Sjeng, vertel het me. Ik kan je allicht helpen.’
‘Zo, kun jij me helpen. Als die ouwe rotmieter me gelast een steen in een hardstikke
warme oven te zetten. Die ploert noemt zich ook nog katholiek en loopt in de processie
met 'n flambouw achter het Allerheiligste. Ze moesten 'm veertien dagen met z'n
hoofd omlaag in de Maas hangen, de ploert, de...... de......’
Sjeng kan 't er niet meer uitbrengen. Hij gooit zijn forcet neer en ijsbeert met de
vuisten in z'n zakken door de kamer.
Rooske is van de uitbarsting danig geschrokken. Ze begrijpt er niets van. Vooral
niet wat de processie ermee te maken heeft.
Meer begrijpt het wel. Ze legt haar hand op Rooske haar arm en zegt:
‘Daar weet je niets van kind. Wat op de fabriek gebeurt is zo erg, dat mensen van
buiten dit niet kunnen begrijpen.’
‘Wat gebeurt er dan?’
‘Wat er gebeurt?’ barst Sjeng weer los. ‘Daar worden mensen vermoord. Daar
worden mannen en vrouwen verkracht. Daar heerst Nero, een vuilak, die niets anders
doet dan......’
‘Hou je mond. 't Is meer dan erg,’ protesteerde Rooske. Ze is werkelijk kwaad.
‘Zijn dat 'n woorden. Je moest je schamen.’
Het eten blijft verder onaangeroerd.
Ook 's avonds krijgt niemand 'n brok afgeslikt, alhoewel Sjeng wat gekalmeerd is
en zijn best doet om Rooske te paaien.
‘Als je maar niet ontslagen wordt,’ zegt ze angstig.
‘Dat zal ie wel uit z'n lijf laten,’ beweert Sjeng groot. ‘Hij heeft ons nodig. Wat
kan ie doen zonder ons. Dan krepeert ie evengoed als wij het doen. Maar het zal niet
lang meer duren.’
Sjeng zoekt een voorbeeld om Rooske de toestand duidelijk te maken.
‘Wij zijn als een melkkoe, waarvan de heer de uiers hanteert en ons tot de laatste
druppel leegmelkt. Maar
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niet alleen de melk, hij trekt zolang tot het bloed en zweet uit de tepels lekt.’
De goede bedoeling heeft echter een averechtse uitwerking. Rooske vindt het
verschrikkelijk, dat Sjeng zoiets durft te zeggen. Het is vanzelfsprekend, dat een koe
gemolken wordt, maar het laatste wat Sjeng zegt vindt zij onaannemelijk.
Sjeng geeft de moed echter niet op en probeert haar op andere wijze bij te brengen,
dat de bezittende klasse van de arbeid profiteert, om de opbrengst helemaal in hun
eigen zak te steken. Maar Rooske vindt, dat Sjeng betaald wordt en kan zich werkelijk
geen beeld van de situatie maken.
Vanavond is er vergadering van de glasblazers. De wijziging der tarieven, waarvan
Meester Beenen tijdens het eerste samenkomen in de mergelgrotten gesproken heeft,
is vanmiddag afgekondigd.
Gisteren stond Sjeng nog min of meer onverschillig tegenover de acties. Hij werd
door Meester Beenen op sleeptouw genomen en liet zich slepen. Sedert vanmorgen
is dit anders geworden. Met de tarievenkwestie heeft hij niets te maken. De potjé's
vallen er buiten. Maar de heer zal Sjeng leren kennen.
Met de ‘Volkstribune’ in zijn zak tijgt hij naar ‘'t Zwaantje’. Hij is een der eersten
en bestelt zich een grote pot bier, die hij in één teug leegdrinkt. Dat doet hij om het
vuur in zijn corpus een beetje te blussen. Maar het bewerkt juist het tegenovergestelde.
De vergadering is nog niet geopend of hij voert al het woord. Scherp en raak hekelt
hij de toestanden en protesteert met kracht tegen elke verslechtering. In het vuur van
zijn rede trekt hij de ‘Volkstribune’ uit zijn zak en leest:
‘De arbeiders zijn reeds uitgezogen tot het gebeente en wanneer de heren hun roof
nog verder willen uitbreiden, dan staan de arbeiders voor de keus: Bezwijken of
verzetten. Het laatste zal voor de arbeiders het enige redmiddel zijn.’
Sjeng is in de gloria. Hij springt boven op een stoel en betoogt voor de verbaasde
arbeiders, die hem de laatste tijd niet anders kennen als een kalme jongen man, ‘dat
de ploert kapot moet’.
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De gemoederen zijn voldoende verhit om Sjeng een enthousiaste bijval te bezorgen.
De Sprinkhaan, die natuurlijk van de partij is, heeft de jeuk in zijn tenen zitten. Ook
hij springt op een stoel en schreeuwt z'n propaganda over de hoofden der mannen.
Meester Beenen, die achter in het café aan een tafeltje heeft plaats genomen, vindt
het schijnbaar welletjes. Krachtig klinkt zijn stem, die stilte gebiedt.
‘Het is goed, dat Sjeng en de Sprinkhaan de goede stemming hebben gebracht,’
beweert de Meester, ‘maar op deze manier kunnen wij geen resultaat bereiken. Ieder
moet weten waar het precies om gaat en dan moeten we onze eisen vastleggen.’
De Sprinkhaan wil echter van deze bezadigdheid niets horen. Maar Meester Beenen
is 't doordraven van den Sprinkhaan moe en vraagt hem nadrukkelijk, om zich met
de pottemennekes te bemoeien.
‘Wij zijn mans genoeg om onze eigen boontjes te pellen.’
‘Het gaat niet om de blazers alleen. Het gaat om de hele fabriek. Het gaat om alle
arbeiders. Wij moeten een grote revolutie ontketenen, anders bereiken wij nog niets,’
betoogt de Sprinkhaan.
‘Goed,’ geeft Meester Beenen terug, ‘wij zullen een revolutie ontketenen, maar
wij doen dat op onze manier. Als de pottemennekes het anders willen, ga dan naar
‘Loon naar werk’ en maak daar je propaganda.’
Vooral de ouderen zijn op de hand van den Meester en na enig gedelibreer wordt
de toestand zakelijk besproken.
Het resultaat is, dat er een achttal punten worden opgesteld, die de volgende dag
door drie mannen aan den heer zullen worden overhandigd.
Sjeng is over alles heen. Tegen zijn gewoonte in heeft hij ettelijke potten bier zijn
keel afgeschud. Om de haverklap slaat hij met de vuist op 'n tafeltje en is belust op
moord en doodslag.
Meester Beenen tikt hem op de schouder.
‘Ga je mee, Sjeng, wij moeten zorgen morgen fit te zijn.’
Sjeng voelt er geen mieter voor om in gezelschap van Meester Beenen te vertoeven,
maar ouder gewoonte staat hij op en verlaat met hem het café.
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Zwijgend lopen zij naast elkaar. Meester Beenen met krachtige stap, Sjeng een tikje
aangeschoten.
Meester Beenen voelt donders goed, dat er met Sjeng iets gebeurd moet zijn, maar
kan zich met geen mogelijkheid 'n beeld van de oorzaak vormen. Zou de Sprinkhaan
hem in zijn macht gekregen hebben.
‘Dat zal morgen een grote dag worden,’ begint ie het gesprek. ‘Ik ben eens
benieuwd wat de heer zal antwoorden.’
‘Hij kan me vierkant doodvallen. Als ie niet toegeeft zullen wij hem levend villen,
den ploert.’
‘Je schijnt het nogal te pakken te hebben. Is er iets gebeurd?’
‘Gebeurd?’ Er gebeurt elke dag hetzelfde. Ik had 'm wel kunnen worgen. Maar ik
heb 't 'm even gezegd. Hij had er geen woord op terug.’
Meester Beenen weet niet hoe ie 't heeft.
‘Heb je iets met den heer aan de hand gehad?’
‘Ja, noemt U hem maar den heer. Ik zeg U, dat het een ploert is.’
In geuren en kleuren vertelt Sjeng dan wat hem vanmorgen is overkomen en meent
aan Meester Beenen te merken, dat deze evengoed als hij om te barsten is. Als Sjeng
blijft stil staan en Meester Beenen recht in z'n gezicht vraagt, of zoiets niet
hemeltergend is, dan legt de Meester, zoals hij al zo dikwijls heeft gedaan, een hand
op Sjeng z'n schouder. Zich moeilijk beheersend zegt hij tegen den jongen rebel:
‘Morgen zullen wij verder zien. Het zal hard tegen hard gaan en alhoewel ik het
met de ‘Volkstribune’ helemaal niet eens ben, geloof ik dat het waar is, dat bezwijken
of verzetten de enige oplossing zal zijn. We zullen ons daarom verzetten, met al de
kracht die in ons is.’
Na deze ontboezeming gaan ze weer zwijgend verder, ieder vol van zijn eigen
gedachten.
Rooske heeft gehuild. Dat ziet Sjeng duidelijk aan haar ogen als hij het
achterkamertje binnentreedt, waar zij op hem zit te wachten. Meer ligt al onder de
dekens en doet alsof ze slaapt.
‘Wat ben je laat?’
‘Het heeft zo lang geduurd. Morgen zal het gebeuren. Dan zullen wij hem onze
eisen voorleggen en als ie niet toegeeft staken we.’
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Sjeng heeft een schorre stem en z'n ogen zijn waterig. Rooske is bezorgd en als zij
zijn jas aanneemt, die hij met 'n nik uittrekt, ruikt ze de bierlucht die uit zijn mond
wasemt.
‘Je stinkt naar bier.’
‘Dan ruik je goed,’ geeft hij bits terug, om zich 'n houding te geven.
Met 'n nonchalant gebaar ontwijkt hij haar blik en bromt: ‘Kom, we gaan slapen.’
Voor de eerste keer in hun trouw zijn het geen gelukkige mensen die hun nestje
opzoeken.
Meer doet alsof ze slaapt.
Als ze beiden de kamer uit zijn zoeken haar vingers de oude rozenkrans, met de
versleten kralen.
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[3]
MET kalme zekerheid ontwaakt de dag uit zijn donkere slaap. De opkomende zon
worstelt zich met haar lange armen door de ochtendschemer heen. Het klokje van
het bruine patersklooster bemmelt met ijverige rukken voor de vijf uurs Mis. Enkelen,
die de slaap blijkbaar uit hebben, laten zich verleiden en schieten in hun onderbroek.
Dit zijn echter slechts enkelen. De grote stad slaapt een gat in de dag. Waarom ook
niet. Het is Zondag en dan wordt er niet gewerkt. Alleen voor de ovenwerkers bestaat
de dag des Heren niet. Die werken dag en nacht. 's Zondags en door de week, altijd
door.
Toch is deze Zondagmorgen niet gelijk aan de anderen. Meerdere blazers zijn
tegen hun gewoonte al op straat. Er zijn moedigen en zwakkelingen bij. De laatsten
trekken zorgenrimpels in hun gezichten en menen, dat het toch maar beter is om nog
eens af te wachten. De tijd is nog niet rijp!
De vurigen betogen echter, dat er van wachten geen sprake kan zijn. Er moet
gehandeld worden. Als er nu weer afgewacht wordt is het te laat. 't Kan trouwens
niet meer, want de beslissing is gevallen.
Sjeng ontwaakt met een lange rek uit z'n zatte slaap. Hij heeft een vuile smaak in
zijn mond en kijkt met lodderige ogen naar Rooske die Manuske aan 't verzorgen is.
Het is een wolk van een jongen geworden, die meer drinkt dan Rooske kan opbrengen.
Daarom krijgt ie na elke voeding een halve fles lauwigheid, die op 't petrolmachien
wordt klaar gemaakt.
De hele nacht heeft Sjeng kreunend en vloekend in het bed rondgewoeld. Eerst
tegen de morgen is hij wat kalmer geworden. Nu ligt ie z'n eigen uit te rekken en zou
het liefst nog een eind de dag in slapen. Maar het is Zondag en dan moet ie met
Rooske naar de kerk.
Alhoewel Sjeng wat gekalmeerd is en met z'n nuchtere kop de stommiteiten van
gisterenavond niet meer zal uithalen, zou hij voor geen geld van de wereld het verloop
der onderhandelingen willen missen.
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‘Sta op,’ zegt Rooske zakelijk.
Met een ruk springt hij resoluut uit bed en gaat het portaal op, waar hij zich onder
de kraan de kater uit zijn mond spoelt. Als hij terugkomt doet hij zich een schoon
hemd aan, dat op de stoel voor hem klaar ligt en neemt uit de hangkast zijn Zondagse
pak.
Rooske legt Manuske terug in zijn bedje, waar de kleine met het duimpje in zijn
mond zich aan z'n liefste liefhebberij overgeeft.
Meer is uit de kerk gekomen en bonst op de deur.
‘Maak een beetje voort, slaapkoppen,’ roept ze quasi kwaad. ‘De kapelaan heeft
z'n koord al om.’
‘We zijn direct klaar,’ geeft Rooske ten bescheid.
Even later lopen ze getweeën over de brede straat naar de kerk om de H. Mis bij
te wonen.
Ze zijn natuurlijk te vroeg. Zo is het bijna elke Zondag. Ze zouden best vijf minuten
later kunnen komen. Maar Rooske vindt dit helemaal niet erg. ‘Beter te vroeg dan
te laat,’ is haar bekende slagzin, als Sjeng over deze tijdverspilling kankert. En zij
voegt er vanmorgen aan toe: ‘Als Onze Lieve Heer naar vijf minuutjes keek, waren
wij niet goed af.’
Zij nemen plaats in de rechter zijbeuk. Rooske knielt devotelijk op een stoel, terwijl
Sjeng nonchalant op de leuning gaat hangen en een voet op de zitplaats zet.
Zó, ze zijn er. De kapelaan kan beginnen.
De kerk vult zich tot in alle hoeken en gaten. In het middenschip zijn nog een heel
stel plaatsen leeg. Daar zitten de rijken. Andere mensen mogen daar niet komen. Ze
zouden er trouwens geen plezier van beleven, want de zittingen der stoelen zijn
omhoog geslagen en perfect afgesloten. Verbeeld je eens, dat iemand die niet betaalt
ervan zou profiteren.
Mee dat de priester het altaar bestijgt komt er deining in het volk, dat achter in de
kerk op elkaar geplakt staat. Door de mensen perst zich 'n mevrouw, die 'n zware
voile draagt. Achter haar schrijdt 'n mijnheer met opgeheven hoofd en uitgezette
kippenborst. De twee zijn zich van hun waardigheid volkomen bewust en weten, dat
honderden ogen op hun gericht zijn.
Zij openen hun stoel en knielen neer voor het altaar waar de Koning der koningen
troont. Dadelijk zal God de Zoon Zijn Kruisoffer op onbloedige wijze vernieuwen
om alle mensenschuld uit te boeten.
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De deftige meneer is door het Doopsel in de eenheid van de Christengemeenschap
opgenomen en is uit dien hoofde deelgenoot aan het Goddelijk offer. Hij is
medeofferaar en mede-offerande. Als de priester de pateen opheft, zal hij zich aan
God mogen opdragen en alles geven wat hij geven kan. Zijn gezondheid, zijn verstand,
zijn fabriek en de slaven die er werken.
Bij de Consecratie zal het Offerlam het offer van dien meneer in Zijn Offer
opdragen en het brengen tot voor de Troon van den Hemelsen Vader. Dan zal grote
jubel zijn. want in de hemel is meer vreugde over één zondaar die zich bekeert, dan
over negen en negentig rechtvaardigen die het Hemelrijk reeds verdiend hebben.
Die meneer is een zeer vooraanstaand katholiek. Dat kun je zien aan zijn houding.
Heel zijn persoonlijkheid getuigt van waarachtig christendom. Elk gebaar van hem
is bestudeerd. Zelfs als ie z'n neus snuit, dwingt hij respect af.
Maar als ie 't doet is er één in de kerk die opkijkt en zijn vuisten balt. Die ene is
Sjeng.
‘Daar heb je die vetmieter ook,’ flitst het door z'n hoofd en het geval van gisteren
trekt weer aan z'n geest voorbij.
‘Nu moet je hem daar zien zitten. 't Lijkt wel d'n heiligen Sintkerfitsel zelf. Ze
moesten het maar eens weten. 't Is goed, dat Onze Lieve Heer 'm kent. Maar daar
hebben de arbeiders geen mieter aan. Ze worden belazerd op 'n manier die met
christendom niets te maken heeft.’
Het schijnt vandaag een bijzondere dag te zijn, want er is een vreemde geestelijke,
die de preekstoel beklimt om het Woord Gods te verkondigen.
't Is er eentje die 't al meer gedaan heeft, want hij is helemaal niet zenuwachtig.
Z'n stem davert en hij onderstreept z'n gezegdes met uitgekiende armbewegingen.
De pater heeft 't over de rechtvaardigheid.
Op 'n fijne manier rafelt ie uit elkaar wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig is.
De parabel van de wijngaard en de arbeiders schildert ie in geuren en kleuren.
‘De rechtvaardigheid verplicht ieder mens om datgene te presteren wat
redelijkerwijs van hem geëist kan worden en waarvoor ie betaald wordt,’ betoogt de
gewijde
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spreker. ‘Het is moeilijk lezen in andermans boeken. Wanneer arbeiders menen, dat
hun onrecht wordt gedaan en zij dit naar billijkheid kunnen argumenteren, zal geen
weldenkend christenmens hun grieven zonder meer afwijzen.
De rechtvaardigheid gebiedt echter evenzeer, dat men de toestanden in het licht
der omstandigheden plaatst en het geheel van twee kanten bekijkt. Maar hier ontbreekt
het nog wel eens aan. Het is ten enenmale onlogisch om vanuit één gezichtspunt te
willen dwingen.’ 't Lijkt Meester Beenen wel. Die heeft 't ook altijd over twee kanten.
Sjeng is 't er echter om de weerga niet eens mee.
‘Vuitverduime,’ denkt ie, ‘die hebben ze zeker gehuurd. Dat ze den kapelaan daar
liever neerzetten. Die zou 't anders vertellen.’
't Is inderdaad 'n eis der rechtvaardigheid om de zaak niet van één kant te bekijken.
Deden ze dat maar, tot nu toe is alles van één kant bekeken; van de kant der
kapitalisten dan wel te verstaan. Het werkvolk is altijd in 'n hoek gedrongen. Nu zij
zich roeren moet het van twee kanten komen. Luister maar eens. Daar is ie jandorie
aan het voorrekenen, dat de arbeiders met hun loon kunnen rondkomen. Dat
rekensommetje hebben ze zeker in hun club uitgeknobbeld, onder 't genot van een
lekkere fles oude wijn.
De geestelijken hebben goed praten. Ze moesten het eens een half jaartje aan den
lijve ondervinden. Dan zouden ze anders praten.
‘Dat die morgenavond maar eens in “'t Zwaantje” komt.’ denkt Sjeng, ‘dan zal ik
hem wel eens precies vertellen hoe de vork in de steel zit.’
Meneer schijnt uiterst voldaan over de preek, want als hij recht staat om zijn stoel
om te draaien, kijkt hij triomfantelijk de kerk rond, alsof ie wil zeggen: ‘Hebben
jullie dat gehoord? 'n Grote mond opzetten is gemakkelijk, maar als puntje bij paaltje
komt ben ik nog veel te goed.’
De rijen der werkmensen, die om de deftigheid heen staan geschaard, zijn het er
helemaal niet mee eens. Als die pater meent met z'n preek de christengemeenschap
tot berusting te hebben gebracht, heeft ie het lelijk mis.
Meester Beenen is er ook niet over te spreken.
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‘Dat is een ernstige vergissing,’ zegt hij tegen Sjeng, als ze na de Mis naar huis terug
gaan. ‘Hij was niet objectief.’
Sjeng weet niet wat objectief betekent. Meester Beenen gebruikt wel 's meer
geleerde woorden. Die meent zich zeker wat. Daarom smaalt Sjeng subjectief terug:
‘Ze vergissen zich nogal dikwijls en het is altijd in ons nadeel.’
Rooske weet niet hoe ze het met Sjeng heeft. Wat kan een mens in één dag
veranderen. Zij maakt zich kopzorg, maar bemoeit zich wijselijk niet met het gesprek.
Gisteren heeft ze leergeld betaald.
‘Je kunt dat toch niet begrijpen,’ heeft Meer gezegd, maar Rooske voelt drommels
goed. dat Sjeng zich op z'n gevoel laat drijven en alles naar zijn kant toe redeneert.
Zij vindt, dat die Pater gelijk heeft. Je moet alles van twéé kanten zien. En met het
rekensommetje was ie er ook niet ver naast. Zij komen er toch ook.
Rooske denkt niet verder dan haar neus lang is. Zij realiseert zich niet, dat de
winkel hun redding betekent. Zij heeft nu één kindje, maar hoeveel gezinnen moeten
van negen gulden per week met een bubs kinderen rondkomen.
Rooske is een goede huisvrouw. Sjeng had er zich geen betere kunnen uitzoeken.
Maar ze zal nog veel moeten leren vooraleer ze 'n gepollitoerde arbeidersvrouw
wordt.
De stemming aan de koffie is alles behalve.
‘Ze kunnen me de moord galopperen met hun preken. 't Is jammer dat Poemel in
de hoed dood is. Dat was ook 'n deftige. Maar die wist waar de schoen wrong. Non
de mieljaar, die had je eens moeten horen. Dan dacht je er anders over,’ raast Sjeng,
terwijl hij opstaat en naar zijn pet grijpt. Hij gaat de straat op om met de mannen
over de brandende kwestie te bakeleien. De enkele klant die op Zondagmorgen
koffiewater komt halen, kan wel door Meer bediend worden.
Meer zorgt trouwens de laatste tijd geheel en al voor de winkel. Voor dag en dauw
maakt zij het vuur onder de waterketel aan en als Sjeng beneden komt heeft zij de
grootste helft van de klanten al weggeholpen. Rooske moet voor Manuske zorgen
en heeft weinig of geen tijd om in de winkel te helpen.
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Meester Beenen gaat met de brief, waarin de voorwaarden staan, begeleid door twee
mannen, naar het grote huis van den heer. De blazers kijken hen na en menigeen
stokt het hart in de keel. Anderen bruist het bloed door de aders.
Sjeng zou het liefst meegaan, maar hij gelooft zelf dat het zo beter is, omdat hij
zich niet zou kunnen beheersen. Even later verschijnen de mannen weer in het straatje.
Ze worden direct omstuwd door de nieuwsgierige blazers.
‘Wat heeft ie gezegd?’
‘Zondag is 'n rustdag. Dan wordt er niet gewerkt en ook niet geconfereerd. Morgen
om elf uur kunnen wij op zijn kantoor komen.’
‘Niet werken.’ meesmuilt Sjeng, ‘dadelijk moet je hem maar eens naar de fabriek
zien gaan om de stokers te controleren.’
Maar of Sjeng dit nu al zegt en de mannen alle mogelijke verwijten lanceren, het
helpt allemaal niet. Ze zullen tot morgen geduld moeten hebben.
De een na de ander verdwijnt in een der cafeetjes, die met tientallen om de fabriek
liggen gegroepeerd. Dat is vanmorgen een fout van den Pater geweest. Hij vergat bij
zijn rekenarij deze noodzakelijkheid mee te calculeren.
In de fabriek heerst hoogspanning. Om elf uur zal dan eindelijk de slag geslagen
worden.
De arbeiders van de persplaatsen verdommen 't al bij voorbaat en hebben het werk
niet opgenomen.
Het geduld der mannen wordt echter niet lang op de proef gesteld, want om half
negen verschijnt de heer al in de werkplaats. Hij wil z'n gewone contrôle-ronde doen,
maar voor de popelende glasblazers is dit het lang verwachte moment om eensgezind
het werk neer te leggen. Verwonderd kijkt de heer rond.
‘Vooruit,’ commandeert ie, ‘aan het werk.’
Niemand reageert.
Meester Beenen komt uit z'n bank en de twee afgevaardigden plaatsen zich naast
hem.
Daar staan ze. De almachtige meneer en de vertegenwoordigers der zwarte slaven.
Het is stil. De spanning is voelbaar.
‘Meneer.’ begint Meester Beenen, ‘ik spreek namens “Verbroedering”.’
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Meer behoeft hij niet te zeggen.
‘Wat!’ stuift den heer op ‘“Verbroedering”, dat is een mooie naam, maar ik weet
niets van “Verbroedering” af.’
‘Dat is de organisatie van de glasblazers, zoals “Loon naar werk” die van de
pottemannetjes is,’ verklaart Meester Beenen hem. ‘Wij zijn het er allen eens over
geworden......’
‘Ik heb met “Verbroedering” niets te maken,’ onderbreekt den heer hem weer en
met een giftig gezicht commandeert hij:
‘Aan het werk, of jullie vliegen allemaal de laan uit. Om elf uur ben ik op m'n
bureau te spreken.’
Er klinkt een bel en op hetzelfde ogenblik maken alle glasblazers zich gereed om
de werkplaats te verlaten. ‘Kameraden!’ roept Meester Beenen hun toe, ‘jullie weten
allen waar het om gaat. Met den heer is geen land te bezeilen. Wij houden ons aan
de afspraak en wij staken. Leve de staking!’
't Rumoer zwelt aan. Achter in de werkplaats klinkt het: ‘Leve de staking.’ Het
zet zich door in een oorverdovend gejoel, dat tegen het plafond opklinkt.
‘Leve de staking! Leve de staking!’
De heer staat perplex. ‘Wat.......’ stamelt ie, ‘en de nachtploeg dan?’
‘De nachtploeg komt weer in de fabriek als de eisen van “Verbroedering” zijn
ingewilligd.’ antwoordt Meester Beenen hard.
Resoluut draait hij zich om en roept tot de arbeiders: ‘Vanmiddag om drie uur in
“'t Zwaantje” zullen wij vergaderen.’
Dan stapt hij parmantig naar de poort. Meester Beenen, de eerste staker.
De arbeiders gedragen zich als kinderen. Zij verlaten stoeiend en schreeuwend de
werkplaats.
‘Leve de staking. Weg met de rotzooi!’
In een oogwenk is de straat vol mensen.
‘Wat is er? Wat is er gebeurd?’
‘We zijn gestaakt. Leve de staking!’
De mannen van de nachtploeg laten hun slaap in de steek en voegen zich half
aangekleed bij hun werkmakkers.
Vrouwenstemmen schallen boven het donkere rumoer der mannen uit.
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Sjeng voelt zich in de zevende hemel. Z'n hart klopt van rikketikketik. Z'n borst zit
vol muziek. Met een hoogrood gezicht en dikke opgezwollen halsaders schreeuwt
hij mee in het lawaaierige spreekkoor.
Als hij aan het straatje komt, is zijn eerste aandrift om naar huis te lopen en het
grote nieuws te vertellen. Maar als hij Rooske en Meer aan de deur ziet staan, koelt
hij af en vervliegt zijn enthousiasme als een scheet in de lucht.
Wat zal Rooske zeggen? Ze begrijpt er natuurlijk geen sikkepit van en maakt zich
maar angstig over de toekomst. Net of de stakers daar niet bezorgd over zijn. Daar
gaat het juist om.
‘Zijn jullie gestaakt?’ vraagt Meer en aan haar stem kun je duidelijk horen, dat ze
innerlijk plezier heeft.
‘Ja natuurlijk. De vetlap wil niet, maar wij zullen hem mores leren.’
‘En wat nu?’ vraagt Rooske angstig.
‘Dat zullen we nog wel zien. In ieder geval gaat het er op of er onder. We hebben
te kiezen tussen kreperen of verzetten. Kreperen kunnen we altijd nog en daarom
verzetten wij ons.’
Rooske zegt geen woord. Zij gaat stil naar de achterkamer en laat Sjeng en Meer
alleen aan de deur staan. ‘'t Is toch lamlendig. Ze snapt er geen ju van. Als ik haar
geloof, zou ik op staande voet onderkruiper gaan spelen.’
‘Je moet kalm zijn.’ bemoedert Meer haar opgewonden jongen. ‘Jullie hebben
groot gelijk. Als Rooske dat niet begrijpt, mag je haar dat niet kwalijk nemen. Ze is
bezorgd om jou.’
‘Enfin, we zullen wel eens zien. Vanmiddag hebben we vergadering.’
En dan Meer weer:
‘Denk je dat 't iets zal worden?’
‘Natuurlijk! Ze doen allemaal mee. Geloof maar gerust, dat ze niet meer met
hangende pootjes zullen teruggaan.’
‘Ik hoop 't.’
Deze aanmoediging doet Sjeng goed. Hij kijkt naar z'n oude Meerke en zou haar
't liefst tegen zich op knuffelen.
's Middags zijn alle mannen in ‘'t Zwaantje’ aanwezig.
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Er wordt hartig gevloekt en alle mogelijke veronderstellingen gemaakt. Het algemeen
gevoelen is, dat men volkomen in zijn recht staat en dat de heer nu maar eens moet
ondervinden, dat ze zich niet meer laten besallemanderen. Hoe dat echter moet
bewerkstelligd worden is een heel groot vraagteken. Staken is goed en wel, maar 't
brengt niets in 't laatje. Als er één week geen geld binnenkomt betekent dit poffen
en een week later onherroepelijk honger in de gezinnen.
Als 't geval van deze kant bekeken wordt, luwt het enthousiasme wel 'n beetje en
krijgen de lammelingen kans op de proppen te komen.
Als je die kleine dikke glasblazer aan het buffet zou geloven, ging de hele bubs
morgen weer aan het werk. Hij is gewoon onder de dooien en beweert bij hoog en
bij laag, dat het waanzin is om zonder een cent in de kas honderden gezinnen aan de
hongerdood prijs te geven.
‘Non de mieljaar de muur over het paard heeft dorst. Als die z'n bakkes niet houdt
dan sla ik 'm de hersens in,’ krijst Sjeng en zich tussen de mannen doorpersend gaat
hij vlak voor den kerel staan.
‘Zo,’ zegt ie met een ontzettende dreiging in zijn stem, ‘zo, is dat jouw opvatting.
Als wij jou geloven moeten wij ons rustig door die vuilak laten gebruiken.’
De man is onthutst en probeert zich langs het buffet achter enkele anderen te
verschuilen.
‘Als je nog eenmaal je bakkes opendoet, kun je je tanden bij elkaar gaan zoeken.’
Maar hiermee verandert Sjeng niets aan de situatie. Er moet geld komen, anders
is het onmogelijk om de staking door te zetten.
Luister! Meester Beenen neemt het woord. Die heeft zich tot nog toe koesj
gehouden. Wat zou die te zeggen hebben?
Meester Beenen heeft veel te zeggen. Zijn plan is weloverwogen. Het brengt licht
in de duisternis. Na z'n toespraak breekt de zon weer door de donkere wolken. ‘Ja,
dat moeten we doen,’ is de algemene conclusie.
‘Ik ben er zeker van dat we zullen slagen.’ beweert Meester Beenen. ‘Als er 'n
stelletje van ons met lijsten naar de voornaamste ingezetenen gaan, ben ik ervan
overtuigd, dat wij genoeg geld inzamelen om de normale
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lonen uit te betalen. Wij zullen met het bestuur alles klaar maken en morgen de dag
er op uit trekken.’
De zon is nu volledig. De neerslachtigheid maakt plaats voor de schone deugd van
hoop en allen zijn vol moed om ten strijde te trekken.
En waarachtig, de geldinzameling slaagt op een buitengewone wijze. In de eerste
de beste week wordt f 1800, - opgehaald, terwijl er slechts f1200, - nodig zijn.
Het ‘Katholieke Dagblad’ en ‘de Volkstribune’ openen een ‘steunpenning voor
de stakers’. Het geld stroomt binnen.
Sjeng en de Sprinkhaan leuren langs de huizen met doosjes lucifers, die zij voor
vijf cent verkopen.
Sjeng en de Sprinkhaan gaan van deur tot deur. Als ze langs het kevintje komen
trekt Sjeng den Sprinkhaan aan z'n mouw de gang in.
‘Hier worden wij er zeker ook een stelletje kwijt.’ beweert ie en klopt hij Bet aan,
die als ze open doet, met verwonderde ogen het tweetal aangaapt. Bet is niet gewend
mannenbezoek te krijgen. Ze doet alsof ze erg kwaad is op de stakers.
‘Kom binnen.’ nodigt ze het tweetal giftig uit. ‘Ik heb nog een kouwe bak koffie
voor jullie.’
Of ze nu al beweren, dat ze verder moeten en geen tijd kunnen verprutsen, ze
moeten tegen wil en dank een tas koffie drinken.
‘'t Gaat goed hé?’ zegt Bet daarna triomfantelijk.
‘Och, 't loopt,’ meesmuilt de Sprinkhaan, ‘maar het kan nog lang duren en daarom
moeten wij veel geld hebben.’
‘Het is op één manier wel gemakkelijk. Niet werken en toch vreten,’ meent Bet,
onderwijl zij de tassen volschudt.
‘Willen jullie misschien ook nog 'n klontje suiker?’
‘Eén niet, wel twee,’ lacht Sjeng.
‘Ja, ik ken je. Je bent en je blijft 'ne zoete.’
Bet vertelt natuurlijk over haar muizenfamilie. Zo midden op de dag zijn ze meestal
op zwerftocht, maar tegen de avond komt het hele stelletje op bezoek. 't Is een
gewriemel over de hele vloer, vertelt Bet met trots. Dat tuig breidt zich uit met 'n
roekeloosheid, die den fabrikant van verdelgingsmiddelen een ruim inkomen zou
verzekeren.
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Sjeng en de Sprinkhaan vinden het gepraat van Bet helemaal niet interessant en
proberen weg te komen.
‘Als jullie nu nog eens komen, moet je niet meer zo lang blijven,’ zegt Bet
sarcastisch en geeft een hele gulden voor 'n doosje lucifers.
‘Dat kan er nog net af’ beweert ze, ‘omdat het voor jullie is.’
Ook de andere kevintvrouwtjes, die grotendeels hun leven lang op de fabriek
hebben doorgebracht, dragen hun penningske bij. Ze hebben allemaal plezier, omdat
de mannen zo'n courage hebben en omdat het lukt. Meerderen beloven zelfs voor 't
welslagen te bidden. Als zij weer op straat staan komt jandorie de kapelaan langs.
Hij groet en vraagt wat ze aan het uitspoken zijn. De Sprinkhaan geeft geen antwoord
en keert hem de rug toe. Die moet van den kapelaan niets hebben. 'n Gesprek met
hem zou niet in overeenstemming zijn met zijn socialistische ideeën. ‘De zwartrokken
kunnen me vierkant de muur over galopperen,’ beweert ie altijd, maar zover is het
nog niet met Sjeng.
‘Wij zijn doosjes lucifers aan 't verkopen,’ antwoordt ie gewoontjes.
‘Zo,’ lacht de kapelaan. ‘ja, jullie moeten wat te doen hebben.’
‘'t Is voor de stakerskas.’
‘O, dat verandert de zaak. Nou, dan wil ik er ook wel een paar hebben.’
Sjeng bedient den kapelaan en krijgt voor twee doosjes ook één gulden. De zaak
gaat goed. Als dat zo blijft doorgaan, winnen zij 't vast en zeker.
Maar de kapelaan denkt daar anders over en diezelfde middag verschijnt er een
artikel in het dagblad, waarin een voorstel wordt gedaan om een bemiddelingscomité,
bestaande uit invloedrijke personen, samen te stellen en de zaak van de arbeiders bij
den fabrikant te bepleiten.
‘De zaak der werkstakers is voor alles een publieke zaak. De ramp dreigt
groot te worden, groter dan menigeen zich voorstelt. Van de spoedige
ontknoping van dit droevig tafereel hangt het wel en wee en ook de rust
en orde van de stad af.’
‘Daar heb je 't gemieter,’ stuift de Sprinkhaan op, als
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ie het bericht leest! ‘De heren gaan het weer uitknobbelen. Je moet maar eens zien
wat er van terecht komt. Maar ze kunnen veel comité's maken. Wij zijn gestaakt en
we zullen niet eerder beginnen dan dat zij doen wat wij willen. Het comité kan me
doodvallen.’
Sjeng is het gloeiend eens met den Sprinkhaan. Ze verkopen geen doosjes lucifers,
om de heren comité's te laten vormen, maar om met eigen krachten voor hun zaak
te vechten. Daar moeten de heren zich buiten houden.
De volgende dag is het comité samengesteld. De Gouverneur, de Burgemeester,
de Deken van de stad en andere invloedrijke personen zitten er in en het mooiste van
het geval is, het comité slaagt bij de eerste de beste onderhandeling.
De directie accepteert het voorstel. De lonen blijven ongewijzigd en geen enkele
staker zal worden ontslagen. Vuitverduime, is me dat even wat.
's Middags zijn alle stakers in ‘'t Zwaantje’ present. Er heerst 'n opgewekte
stemming. Hoe kan 't anders? De mensen merken dat hun invloed met de dag groter
wordt. Tot nog toe werd er totaal geen rekening met hun gehouden en marchandeerde
men naar willekeur. Als ze hadden toegegeven was er zeker niemand geweest die
zich voor hun had ingezet. Nu is het de elite die met blije gezichten de mededeling
komt doen, dat alles in kannen en kruiken is en de stakers volledig in het gelijk zullen
gesteld worden.
De heren hebben echter buiten de waard gerekend. De Sprinkhaan, die meestaakt,
alhoewel hij op de pottenfabriek werkt, voelt nattigheid en beweert bij hoog en bij
laag, dat het nu het juiste moment is om verhoging der lonen te eisen. Er zijn er
verschillende in zijn buurt die dit wel aanlokkelijk vinden en als de Sprinkhaan merkt,
dat hij steun krijgt, zwelt zijn stem en binnen de minuut staat hij op 'n stoel op de
hem eigen wijze propaganda te maken voor loonsverhoging.
Sjeng vindt het geweldig. Als dát nog eens mogelijk was. Salle sokes, wat zou de
ouwe op z'n neus kijken. En met den Sprinkhaan zweept hij de mannen op. De
opwinding die hierop volgt is zo groot, dat Meester Beenen geen kans krijgt om het
woord te nemen. Als 't hem eindelijk gelukt en hij het voorstel, om het werk
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te hervatten, in stemming brengt, blijkt de vergadering er geen syllabe voor te voelen.
‘Wij moeten nu onze kans benutten!’ roept Sjeng door het café. ‘Jullie merken
wel, dat hij floep heeft. Anders had hij niet zo gauw toegegeven. Als we volhouden,
bereiken wij waar we zo lang op gehoopt hebben. Als wij toegeven is het de volgende
week weer dezelfde rotzooi.’
De mannen, die geen geldelijk nadeel van de staking hebben ondervonden, voelen
er alles voor en het slot van het liedje is, dat er slechts één stem vóór is om het werk
te hervatten. Die ene stem is van Meester Benen. ‘Jullie moeten het zelf weten.’ zegt
de Meester bitter, ‘wij zijn gestaakt omdat men ons minder wilde geven. Nu is het
onze plicht het werk te hervatten. Ik ben er van overtuigd, dat in de toekomst rekening
met ons gehouden wordt. Op het ogenblik kunnen wij echter niet verder gaan.’
Maar of Meester Beenen z'n liedje zingt of fluit, het helpt geen zier. De stakers
blijven op hun standpunt staan.
Als de Meester Sjeng passeert, kijkt hij hem verwijtend aan, alsof ie wil zeggen:
‘dat had ik van jou niet verwacht.’
Sjeng voelt die blik wel en zou er in gewone omstandigheden van onder de indruk
gekomen zijn, maar nu gebeurt juist het tegenovergestelde.
‘Ja, kijk maar.’ spot ie, ‘ge meent met zachtmoedigheid het pleit te winnen. Wacht
maar eens. Binnen enkele weken zult ge zien, dat ge aan het verkeerde eind trekt.’
‘Ja,’ smaalt Meester Beenen terug, ‘jij kunt het weten. Maar als volgende week de
ovens gedoofd worden, dan is het te laat en kun je nog lang wachten voordat de
directie dergelijke voorstellen accepteert. Er kan dan van werkhervatting nog moeilijk
sprake zijn. Er bestaat bovendien ook nog zo iets dat “redelijkheid” heet.’
Ondanks de wijze woorden van Meester Beenen en de teleurstelling van het comité,
volharden de stakers echter in hun verzet.
De ‘Volkstribune’ is verbolgen. Niet over de houding der stakers, maar omdat de
heren wel tot vergelijk kwamen, terwijl de arbeiders geen overleg met de directie
konden verkrijgen. Het comité en al wat katholiek is

Bèr Hollewijn, Peer (onder ps. Sjesco Orenz)

50
wordt voor ‘laffe, koelbloedige verraders’ gescholden. De arbeiders wordt de raad
gegeven om zich niet te laten belazeren.
Sjeng en de Sprinkhaan, die dikke vrienden zijn geworden, colporteren ijverig met
dit blad en hun propagandawoorden zijn een levendige illustratie van hetgeen er in
te lezen staat.
'n Zachte pruim heeft echter 'n harde steen.
Doordat de blazers geen glas meer leveren worden ook de glasslijpers werkloos.
Op een goeie middag wordt hun aangezegd, dat ze de volgende dag thuis kunnen
blijven.
Dit brengt een consternatie van je welste teweeg. De glasslijpers voelen zich
verongelijkt en geven de blazers de schuld.
Dezelfde avond nog wordt er door de twee groeperingen vergaderd en besloten,
dat de organisatie's ‘Verbroedering’ en ‘Vergelding’ de steungelden evenredig zullen
verdelen.
Om te verdelen moet er geld zijn en dit komt hoe langer hoe minder binnen. De
mensen, die tot nu toe sympathiek tegenover de staking hebben gestaan, vinden 't
welletjes. Het wordt zelfs zo erg, dat op 'n Zaterdag de uitkering tot minder dan de
helft zal teruglopen. Dit betekent nood in gezinnen en is het zekerste voorteken, dat
de heren uiteindelijk zullen glorieëren.
‘Dat komt er van,’ moppert Meester Beenen, die met enkele bestuursleden het
geld heeft geteld. ‘Als jullie je niet door die paar jonge heethoofden had laten
opzwepen, zou dit niet gebeurd zijn.’
Mee, dat ie het zegt, gaat de deur van het café open. De kapelaan treedt binnen.
‘Goede morgen,’ groet ie opgewekt. De uitdrukking op zijn gezicht is echter niet
in overeenstemming met zijn groet. Ook de gezichten der mannen staan op onweer.
‘Hoe is 't?’ informeert de kapelaan.
‘Beroerd. We hebben nog niet de helft bij elkaar. Als 't straks bekend wordt, zijn
we verloren. Dan zult ge zien, dat er een heel stel schijthuizen Maandag aan de
fabriekspoort hangt.’
Meester Beenen is uit z'n hum.
‘Een grote mond hebben is gemakkelijk,’ moppert ie.
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‘Zolang als het goed gaat zijn 't kranen, maar als er een kink in de kabel komt, moet
ge eens zien wie het eerste terugtrekt.’
De kapelaan knikt begrijpend en vraagt dan gewoontjes: ‘Hoeveel komt ge te
kort?’
‘Zeshonderd gulden.’
Zonder een woord te zeggen verlaat hij ‘'t Zwaantje’ om even later weer terug te
komen. Hij telt de zeshonderd gulden op tafel en zegt alleen:
‘Driehonderd gulden kunt ge houden, maar de andere helft zou ik graag spoedig
terug hebben. Kijk maar eens wat ge kunt doen.’
Zonder naar het dankwoord van Meester Beenen en de anderen te luisteren
verdwijnt hij, nagestaard door zes paar ogen.
‘Het is 'n geschenk uit de hemel,’ zegt Meester Beenen met 'n geknepen keelstem
en de mannen beamen dit. Zij weten echter niet, dat dit het hele vermogen van den
kapelaan is, met zijn salaris inbegrepen. Morgen kan de goede man op een stokje
bijten, want hij heeft dan nog minder als een staker, die vandaag zijn uitkering krijgt.
's Middags wordt nog een laatste beroep gedaan op de bevolking door middel van
een circulaire: ‘Waarom de voortzetting der werkstaking’. Het resultaat is echter
nihil, met het onvermijdelijke gevolg, dat de mannen verplicht worden een toontje
lager te zingen. Nog één keer wilden ze echter aan den heer laten zien, dat ze niet
bang voor hem zijn en in zwijgende optocht trekken ze naar de fabriek. De directie
vindt het echter meer dan welletjes. Ze weigert niet alleen de stakerseisen in te
willigen, maar dreigt bovendien de andere concessies in te trekken als niet binnen
24 uur het werk wordt hervat.
's Avonds is het een neergeslagen ‘Verbroedering’, die met meerderheid van
stemmen besluit de staking op te heffen.
Sjeng is er kapot van. Rooske krijgt geen boe of bah van hem en op de slaapkamer
zou ie het liefst een poot onder het bed uittrekken. De hele nacht ligt ie wakker en
fantaseert alle mogelijke speechen, welke evenzoveel scheldpartijen zijn op den heer,
die moet verrekken, kreperen en doodvallen.
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[4]
DE staking is voorbij. De ovens branden weer en in de glasblazerij gaat alles z'n
oude gang. 't Zijn echter niet dezelfde mensen van vroeger die 't glas vorm geven.
Er is iets wakker geworden, reken maar van yes. De heren zullen hier terdege rekening
mee dienen te houden.
Sjeng is rebels. De avond toen besloten werd, om weer naar de werkplaatsen terug
te gaan, had ie wit van woede geprotesteerd en hij blijft protesteren. Nu hij achter
zijn werktafel staat protesteert hij nog. Hij kan er niet over heen, dat de kans, die zo
mooi was, niet 't resultaat heeft gebracht wat hij er zich van voorstelde. Practisch is
alles op een sisser afgelopen. Natuurlijk, er is iets gebeurd en binnen 'n jaar zal er
misschen weer iets gebeuren en binnen tien jaar nog iets. Sjeng wil echter 'n storm
hebben. Hij wil golven zien, die met kracht de kapitalistische rommel omverspoelen.
De Sprinkhaan is er het bekaaidst afgekomen. De blazers konden volgens
overeenkomst allemaal weer beginnen, maar de Sprinkhaan viste achter het net, want
hij is pottemenneke. Hij colporteert nu met de ‘Volkstribune’. De Sprinkhaan is
ongetrouwd en het is voor hem niet zo heel erg. Hij zegt tenminste dat 't hem geen
donder schelen kan.
Sjeng en de Sprinkhaan zijn, sedert ze samen lucifers verkochten, geestverwanten
geworden. 't Enige verschil tussen hun tweeën is, dat de Sprinkhaan de geestelijken
bekladt en afkaffert, terwijl Sjeng dit niet in overeenstemming met z'n gevoelens kan
brengen, zeker niet in die mate als de Sprinkhaan hef doet. Daarom is het water en
vuur in z'n corpus: het vuur dat hem aandrijft en opzweept, en het water dat de
vurigheid afblust en een onevenwichtigheid teweeg brengt, waardoor hij zich bij tijd
en wijl diep ongelukkig gevoelt. Je zou kunnen zeggen: de Sprinkhaan is voor hem
de vuurmaker en Rooske de waterdraagster. Wie van die twee zal het winnen?
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Nu is 't het vuur, dat Sjeng bergen doet verzetten, 't Handt hem vandaag. De vuurvaste
potten die hij modelleert zijn van 'n zodanige kwaliteit, dat er geen barstje in te krijgen
is. Dat zal ie met kesjem donders goed merken.
De mannen van de schiech gaan aan de schaft. Sjeng houdt geen schaft om de
doodeenvoudige reden, dat hij geen schiech werkt. Hij werkt gewoon van 's morgens
tot 's avonds en heeft 's middags tijd om thuis te gaan eten.
De blazers zitten in kringetjes bij elkaar. Meester Beenen is er ook bij. Sjeng kan
hem vanaf z'n tafel zien. De vriendschap tussen hun is gedaan. ‘De Meester z'n ideeën
zijn verouderd’. 't Is een janus goedbloed, die wikt en weegt en nooit verder gaat dan
verstandig is. Hij is er op slot van rekening de schuld van, dat de staking is mislukt.
Sjeng kan hem dat niet vergeven. Toen zij die avond in ‘'t Zwaantje’ als kemphanen
tegenover elkaar stonden had de Meester zich beheerst, maar ondanks dat was de
echtscheiding 'n feit geworden. Sjeng kan zich niet meer verenigen met Meester
Beenen z'n opvattingen.
Na 'n tijdje te hebben geaarzeld heeft ie eindelijk de zin van den Sprinkhaan gedaan
en zich bij de studie-club van de socialisten aangesloten. Die spreken de taal van z'n
hart. De katholieken hebben zoiets niet. Die hebben niets anders dan 'n patronaat en
houden wat vergaderingen van de Volksbond, waar ze hun mond niet mogen
opendoen. Nee, dan liever de club. Daar voel je je thuis.
Vanavond is er weer bijeenkomst. Sjeng verheugt er zich nu reeds op, want 't zal
weer een gezellige scheldpartij worden. Een kameraad uit het Noorden komt en die
Hollanders weten meestal hun woordje wel te vinden.
‘Bezwijken of verzetten’. Dat Meester Beenen maar bezwijkt. De socialisten zullen
zich blijven verzetten.
Met de handen in z'n broekzakken drentelt Sjeng naar huis, waar ie de deur van
het winkeltje openduwt, terwijl hij automatisch ‘blijf maar’ roept. Achter in het
kamertje zitten Meer met Vader. Rooske is er niet.
Wat komt die oude doen?
‘Goeien middag!’
‘Dag Sjeng.’
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‘Zo,’ zegt Vader met 'n eigenaardig keelgeluid, ‘zie ik je ook weer eens. Ik wist
werkelijk niet meer dat je leefde.’
‘Dan ziet ge het nu en ik hoop er nog wat gezellige jaartjes bij te maken.’
Dit brute antwoord verwacht Vader schijnbaar niet. Kort en bondig geeft hij tot
bescheid:
‘Je schijnt het werkelijk te pakken te hebben. Ik zal je maar direct zeggen waarom
ik gekomen ben. Rooske beweert, dat zij het niet meer met je kan uithouden. Ik heb
geprobeerd haar te kalmeren, maar 't lukt me niet en daarom wilde ik eens met je
praten.’
Het vuur laait op. Met gloeiende ogen kijkt Sjeng Meer en Vader aan. Zijn ze een
komplot tegen hem aan 't smeden? Maar dan zullen ze toch een lekkere aan hem
hebben. Wat heeft die oude met hem te maken? Hij is met Rooske getrouwd en hij
tolereert niet, dat ze zich met zijn huwelijkszaken bemoeien.
‘Wat is er eigenlijk met je aan de hand?’ informeert Vader.
‘Heeft Meer je dat niet verteld? Jullie zullen hier toch niet over niets hebben zitten
praten.’
‘Maar jongen,’ protesteert Meer......
‘Waarom moet ik er dan nog iets bij doen, als je het weet?’
Vader is werkelijk kwaad.
‘Zijn dat je manieren?’ Ik wist niet, dat je zo'n heet-gebakerd stuk sachrijn was,
anders had ik me zevenendertig keer bedacht voordat ik Rooske aan jou gegeven
had. 't Is voor het goed van m'n kind, dat ik hier naar toe gekomen ben. Rooske is te
goed om door jou op een dergelijke manier behandeld te worden. Zij heeft altijd van
je gehouden en dat doet ze nog, maar dat afsnauwen, dag in, dag uit, is voor haar
niet vol te houden. Hoe je het bedoelt kan me niets schelen. Ik wens gewoon niet,
dat je m'n kind op een dergelijke wijze mishandelt.’
‘Mishandelt!... mishandelt!...... wie mishandelt?’...... ‘Jij en niemand anders. Het
is geen leven voor haar. Ik zal zorgen, dat ze vanavond naar huis terug komt, maar
als dit zo op dezelfde voet blijft doorgaan, dan kun je er op rekenen, dat ze 'n volgende
keer voorgoed bij ons terugkomt.’
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Non de mieljaar. Dus Vader wil hem commanderen. Hij praat als Brugman en weet
er geen sodemieter van. Sjeng razelt op z'n benen en windt zich hoe langer hoe meer
op. Als de oude man klaar is geeft hij hem antwoord. En niet eventjes. Met felle
gebaren betoogt hij, dat iedereen tegen hem is. Ze moesten het zelf maar eens
meemaken. De arbeidersstand is lang genoeg in de modder geduwd. Nu zij er uit
willen, bemoeit er zich iedereen mee, terwijl vroeger iedereen deed alsof z'n neus
bloedde. Maar hij zal zich nergens iets van aantrekken. Hij heeft eenmaal partij
gekozen. Er kan gebeuren wat wil, ze zullen doorzetten.
‘Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen,’ betoogt vader, ‘daarom hoef je Rooske
niet zo te behandelen. Ze is je vrouw.’
‘Ja, dat is ze,’ smaggelt Sjeng. ‘m'n vrouw, maar daar is ook alles mee gezegd. Ze
begrijpt geen ju van onze idealen. Zij meent met haar stom boerenverstand de wereld
in pacht te hebben.’
‘Hoo...... hoo......’ protesteert vader en staat van de allegatie van z'n stoel op.
‘Als je zo over Roosje spreekt, dan......’
‘Ik weet wat U wil zeggen.’
‘Dan blijft ze bij me thuis......’
‘Het kan me geen mieter schelen. Hou haar thuis, dan ben ik van haar af. Wij
vechten voor lotsverbetering en wij zullen het blijven doen en als Rooske hier niet
accoord mee gaat, dat ze dan maar weer onder de koe gaat zitten.’
Nu kun je zien, dat Vader niet van gisteren en helemaal niet van eergisteren is.
‘Vlegel!’ schreeuwt hij. ‘Je bent niet waard, dat ik de lange weg voor jou gemaakt
heb. Je vergeet, dat ik je uit de drek geholpen heb, toen ik je van onze spaarcenten
dit winkeltje kocht. Ik had nooit gedacht, dat je zo ondankbaar zou zijn!’
‘De winkel kun je terugkrijgen. En als je meent me op deze manier te kunnen
treiteren, dan vergis je je. Ga maar terug naar je dochter, naar je koeien en naar je
mest.’
Meer heeft al verschillende malen getracht tussen het gesprek te komen, maar het
lukt haar van gene kant. Als vader aan het woord is heeft ze die bij z'n mouw
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vast en als Sjeng bezig is trekt ze aan hem. Het helpt echter geen sikkepit. Met
fonkelende ogen en hijgende borsten staan de twee mannen tegenover elkaar.
‘Je zult me dat goed moeten maken!’
‘Ik zou niet weten waarom!’
‘Je bent een vlegel!’
‘En jij een boerensufferd!’
Klats, klats!!......
Twee korte slagen zijn 't.
Meer staat perplex en Sjeng weet 'n ogenblik niet wat hem overkomt. Maar dan
opeens pakt hij den ouden man vast en sleurt hem de deur uit het winkeltje in. Voor
de toonbank lukt het vader zich los te rukken. Hijgend staat hij tegen de toonbank
geleund.
‘Dat zal ik je betaald zetten. Je zult weten aan wie je dat geleverd hebt.’
Langzaam draait hij zich om en gaat de deur uit. De bel rinkelt zoals gewoonlijk
tweemaal.
Zoals Sjeng daar, ziedend van toorn staat, lijkt ie meer op een vuurspuwende berg,
dan op een gewoon mensenkind.
Meer staat bevend van schrik in de deuropening van het achterkamertje, klein in
haar onmacht. Voor haar geest ziet zij haar man zaliger, tijdens een van zijn
onbeheerste gifschijtersbuien.
Zonder nog om te kijken verlaat ook Sjeng de winkel en gaat naar 't café op de
hoek, waar hij, in plaats van thuis te eten, zich een stel potten bier drinkt.
's Middags maakt hij tweemaal zoveel bakken als gewoonlijk, maar de helft ervan
barst.
Als hij 's avonds thuis komt staan z'n boterhammen klaar op tafel. Meer zit in de
rieten stoel te schreien.
‘Heb je niets anders te doen?’
‘Och jongen’......
‘Dat ze de moord galopperen. Het is zo veel beter. Nu kan ik tenminste doen wat
ik wil.’
Met geweld duwt hij halve en hele boterhammen z'n mond in en schudt er dan een
teug koffie bij. 't Is gewoon niet om aan te zien.
‘Ze heeft Manuske zeker mee?’
‘Ja.’ antwoordt Meer.
Dan is het stil. Ze zeggen beiden geen woord. Rooske heeft Manuske mee.
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De Sprinkhaan komt Sjeng halen. Gewoonte getrouw komt hij onaangediend het
achterkamertje binnen.
‘Goede avond Meer.’ groet hij. ‘Alles kits?’
Meer reageert niet.
‘Zijt ge niet goed?’
Weer geen antwoord.
Als ie naar Sjeng kijkt stijgt z'n verwondering.
‘Wat is er aan de hand? Is er iets gebeurd? Waar is je vrouw?’
‘Kom,’ zegt Sjeng, opstaande, ‘dan gaan we.’
Hij zet z'n pet op en geeft den Sprinkhaan geen kans om nadere uitleg te vragen.
Zwijgend lopen ze naast elkaar. Maar de Sprinkhaan moet er z'n hoogte van hebben.
‘Is er iets gebeurd?’
‘Ze is er van door.’
‘Rooske?’
‘Wie anders.’
‘Dat kan toch niet.’
‘Kunnen of niet kunnen, het is zo.’
‘Waar is ze naar toe?’
‘Naar haar hut.’
‘Naar huis?’
‘Dat zeg ik je toch.’
‘'t Is onbegrijpelijk.’
‘Voor jou misschien wel. Jij weet niet, dat ze er geen mieter verstand van heeft
en zich toch overal mee bemoeit.’
‘Ik geloof, dat ik het beste deel verkozen heb,’ zegt de Sprinkhaan luchtig. ‘Soms
mis je een vrouw wel, maar over het algemeen ben je er ongetrouwd toch het beste
aan toe.’
Sjeng is het heel diep in zijn binnenste in 't geheel niet eens met den Sprinkhaan
en zou hem 't liefst eentje op z'n bakkes geven, maar hij doet het niet en zegt alleen:
‘Vroeger praatte je ook anders. Toen was geen meisje veilig voor jou.’
‘Dat is verleden tijd. Wat voorbij is, is voorbij. Wij leven vandaag en morgen is
weer een nieuwe dag.’
Inderdaad, morgen is weer een nieuwe dag. De tijd gaat met onverpoosde regelmaat
z'n gang, seconde na seconde, minuut na minuut, uur na uur, dag na dag, en die tijd
moet benut worden.
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De spreker op de club vindt, dat er al tijd genoeg verbeuzeld is en er eindelijk op
volle toeren moet gedraaid worden.
Met veel woorden betoogt hij verder, dat de menselijke waardigheid harde
opstoppers heeft gekregen. De rossige spreker beweert venijnig, dat dit het gevolg
is van de politiek der geestelijken, die de mensen dom en bekrompen houden.
Met geknepen stem vervolgt hij: De macht is in handen van de kapitaalbezitters,
die op alle levensterreinen de scepter zwaaien. Alhoewel het nodig is in de
werkmiddens een opstand te ontketenen, mag niet vergeten worden, dat de eigenlijke
strijd op het politieke front gevoerd wordt. De politieke macht is toonaangevend.
Het is daarom een allereerste eis, de geesten wakker te schudden en een grote
socialistische kiezersbond, die zijn woordje zal meespreken. Vanuit deze
machtsinstantie zal het mogelijk zijn om de vakbewegingen van het socialistisch
ideaal te overtuigen en een front tegen de machtshebbers te vormen.
De meneer is van de tongriem gesneden en bewijst met duizend en een voorbeelden,
dat de arbeiders door eigen kracht onder de druk van het kapitalisme moeten uitkomen.
Wij kunnen nergens rekening mee houden, met niemand en niets. Dat hebben ze ook
nooit met ons gedaan en als wij ons aan de leiband laten binden zijn wij bij voorbaat
reeds verloren. Het socialisme stelt de daad, radicaal en met niets ontziende haat
tegen alles en iedereen die den arbeider als 'n minderwaardig stuk vee behandelt. De
arbeid bepaalt het welzijn van de gemeenschap. Het is daarom onzinnig, dat de
mensen met de dikke broekzakken heersen over degenen die de welvaart brengen
en zich ten koste van de proletariërs verrijken. De onvermijdelijke klassestrijd zal
hard en onmeedogeloos zijn. Wij moeten ons daarop instellen en alle krachten
aanwenden om de mensen van ons ideaal te overtuigen. We kunnen niemand in onze
gelederen missen. De strijd die wij voeren vraagt onze volle inzet.
Salle sokes, dat moest Rooske nu eens horen. Sjeng is ervan overtuigd, dat ze dan
in één slag bekeerd zou zijn. 't Is 'n haai van een spreker. Sjeng zit gespannen op zijn
stoel en luistert den meneer de woorden uit z'n
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mond. Hij heeft het over de clergé, die volgens zijn mening, de grootste schuld heeft
aan de onmenselijke toestanden. Er is geen enkele zwartrok, beweert hij, die de
arbeiders een warm hart toedraagt. Het is noodzakelijk, dat ook zij eens een lesje
krijgen en dat kan wanneer het werkvolk zich onder hun invloed uitwerkt. Pats!......
'n Vuist valt op tafel en allen kijken verbaasd naar Sjeng, die op zijn beurt met een
verbouwereerd gezicht de mannen aankijkt. Hij weet zelf niet, dat ie zo hard geslagen
heeft. 't Was de reactie van z'n onderbewustzijn dat protesteerde tegen de aantijging
van den Hollandsen kameraad.
‘'t Is gelogen, dat er geen enkele zwartrok gevonden wordt die de arbeiders een
warm hart toedraagt. De kapelaan doet dat en de Pater, die indertijd bij Meester
Beenen was, deed 't ook en er zullen er wel meer zijn die het doen. Zelfs de deftige
kapelaan heeft in z'n preek de rijken van katoen gegeven.’
Dit wil Sjeng zeggen, maar hij is verlegen en weet met z'n eigen geen raad. 't Liefst
zou ie 't 'm stiekum klipseren, maar ook hiervoor ontbreekt hem de courage. Hij is
overdonderd door de woordengolf van den spreker en voelt zich onmachtig om iets
tegen zijn beweringen in te brengen.
Ondanks zijn vuistprotest is hij daarom dankbaar als de meneer hem op 'n
gepolitoerde manier uit de verlegenheid helpt.
‘Zo moeten wij allemaal doen mannen.’ zegt hij met vuur. ‘De vuist van den
arbeider moet beuken en slaan, zo lang en zo hard, totdat het gebouw van het
liberalisme aan gruzelementen ligt.’
Meteen vallen er meer vuisten op tafel en komen de tongen los. Sjeng gnuift.
Links naast hem zit een oudere arbeider droogjes toe te zien. Je zou 'm 'n cent
geven, zo armzalig zit ie te kijken. Plotseling echter valt ook zijn vuist fanatiek op
tafel en als de vergadering naar hem kijkt weet hij, in tegenstelling met Sjeng, zijn
woordje te doen.
‘Gisteren,’ beweert hij bitter, ‘is m'n zevende kind gestorven. Mijn vrouw is er zo
goed als krankzinnig van. Ik ben 't gedoe moe. 't Loodwit vreet je finaal op, maar je
mag niets zeggen, want als je je mond opendoet, wordt je de poort uitgetrapt. Daarom
voel ik er alles voor om
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met jullie mee te doen. Ik wil zelfs in de voorste rijen staan, maar ik wil ook mijn
kerkelijke plichten vervullen. Er is 'n God die alles geschapen heeft en daar mogen
wij ons niet van losmaken.’
Sjeng is 't volkomen eens met 't mannetje. 't Liefst zou hij 'm bijvallen, maar er
zit iets in z'n binnenste te mieren, 'n koppige opstandigheid, die mokert als de klopper
op 'n aambeeld, alle normale gedachten worden er door overstemt. Er stroomt gif
door z'n aders en dat maakt van hem een fanatiekeling.
Als de spreker aantoont, dat hun actie met godsdienst niets te maken heeft en zij
deze er buiten moeten laten, geeft ie hem volkomen gelijk en z'n vuistslag die nu op
tafel valt brengt hem niet opnieuw in verlegenheid.
‘Vuitverduime,’ roept hij, ‘als wij nog langer blijven wikken en wegen en met alle
gevoeligheden rekening houden, kunnen wij beter inpakken. Socialist of niet, maar
als je het bent moet je het ook volledig zijn, basta.’ Sjeng krijgt applaus. Hij groeit
er van.
Als de vergadering is afgelopen en hij naar huis gaat, is ie echter weer dezelfde
miezerige schijtkeutel als 'n paar jaar geleden, toen hij langs de Maas naar z'n broertje
liep te zoeken, omdat die beweerd had dat ie zich zou verzuipen.
Sjeng loopt door de donkere avond over de dijk. Het water beneden lijkt 'n brede
inktmassa die voortwoelt in de bedding.
De wind wiegt de bomen en waait onder de klep van Sjeng z'n pet, tegen z'n
klamme voorhoofd op.
't Is om dood te gaan, zo verinneweerd voelt ie zich. 'n Heftig schuldbewustzijn
bestormt z'n denken en verhoogt z'n onrust.
Als hij dadelijk thuiskomt zal hij alleen zijn. Z'n vrouw is van hem weggelopen
en heeft hun kind meegenomen. 't Is toch wel grijs, dat ze dit gedurfd heeft. Al heeft
hij dan ook de kolder in z'n mieter, dát zou ie toch nooit gedaan hebben. 't Is alleen
de kif dat Rooske hem niet aanvoelt en geen gevoel heeft voor onrecht. Zij zou die
steen natuurlijk in de oven hebben geplaatst, al was ze hartstikke verbrand. Of......
nee, dat had ze niet gedaan. Ze zou hebben gaan huilen. Rooske huilen. Rooske huilt
bijna nooit. De laatste tijd heeft ze geen enkele traan gelaten. Toen ze van Manuske
beviel, huilde ze van de
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pijn en later, toen Meer haar had verteld, dat Anneke dood was, had ze tranen te kort
gehad. Maar anders...... Zij meent natuurlijk, dat ze 't grootste gelijk van de wereld
heeft. Waarom is ze er dan vandoor gegaan? Zader zei, dat ze 't niet meer kon
volhouden en ze heeft niet één keer gejenkt. Nee, er moet iets anders zijn. Hij heeft
haar veronachtzaamd. Heel z'n denken en z'n energie heeft ie op lotsverbetering
ingezet en z'n echtelijke plichten schromelijk verwaarloosd. Hij heeft de laatste tijd
z'n arm niet één keer om Rooske heengeslagen en haar ‘z'n vrouwtje’ genoemd. Ze
hebben niet meer één keer over het bedje van Manuske heengebogen gestaan en zich
met zachte ogen aangekeken. Jachten, snauwen, bijten, dat heeft ie gedaan. Bedoelt
Meer dat als ze hem tot in den treure vermaant, dat Rooske z'n vrouw is.
Waarom begrijpt ze hem ook niet. Hij doet 't verdomme toch niet voor zich zelf.
Ze hebben voldoende om te leven. Hij zuipt niet en...... Nou ja. als ie de laatste tijd
zo nu en dan drinkt is 't haar schuld. En hij moet toch met de mannen meedoen.
Ze hebben 't goed in vergelijking met zoveel anderen. Rooske kan 't met haar eigen
ogen zien, hoe hele gezinnen in de erbarmelijkste omstandigheden leven. Mensen
die van de morgen tot de avond werken en met zes personen en meer op één kamer
hokken. Rooske weet toch jandorie, dat de werklui 'n schijntje ontvangen en de heren
in paleizen wonen. Ze verdienen geld, zoals 'n drekman volle vuilnisemmers in z'n
kar laadt.
‘Ik wens niet, dat je m'n dochter op 'n dergelijke manier mishandelt.’ heeft vader
gezegd. Die oude is van 't zelfde hout. Was ie maar met 'n meisje uit de arbeidersstand
getrouwd. Die zou anders praten.
Mishandelen!
Sjeng kan 't met zich zelf niet eens worden, Gloeiende, als ie aan Manuske denkt
wordt 't hem zelfs te machtig. ‘Ik ga m'n kind terughalen. Daar heeft ze geen recht
op,’ neemt ie zich voor, als hij 't straatje inslaat.
Met de moed in z'n schoenen stoot ie de deur open. In het achterkamertje brandt
nog licht. Ziet hij goed? Ja, er zijn twee vrouwen. De ene is Meer en de andere is......
Rooske.
'n Uitgelaten vreugde doorstroomt z'n corpus. Rooske

Bèr Hollewijn, Peer (onder ps. Sjesco Orenz)

63
terug! Dan is alle leed geleden en z'n voornemens zonder waarde. Nu kan er een
streep gehaald worden door alles wat geweest is.
Dudsju, daar is weer die waanzinnige moker die z'n trots opzweept.
‘Zo, ze is dus terug. Dat was wel te verwachten. Wat kan dat schepsel zonder hem.
Ze heeft natuurlijk gedacht, dat hij haar zou nalopen. Nu zit ze op hem te wachten
en valt dadelijk nog op haar knieën.’
Met zoiets, dat ‘pathos’ heet, gaat Sjeng het achterkamertje binnen.
‘Zo, ben je er weer?’
Z'n stem is hard.
Meer ziet hem verwijtend aan. 't Kan hem geen mieter schelen.
Rooske haar ogen zijn een beetje waterig, maar als Sjeng er in kijkt, zijn ze even
koud als de zijne.
Even staren ze elkaar aan en dan is het gebeurd. Dat éne moment, waarop alles in
orde had kunnen komen, brengt 'n verwijdering die niet in één, twee, drie hersteld
kan worden. Mensen kunnen aan dezelfde tafel zitten; ze kunnen van één brood eten;
ze kunnen in één bed liggen en vader en moeder van kinderen zijn; ze kunnen voor
het oog van de buitenwereld lief en aardig doen en toch ver verwijderd van elkaar
leven.
‘Doen jullie maar wat je wilt, ik heb maf,’ zegt Sjeng, terwijl ie z'n jas op 'n stoel
neergooit en zonder verder nog 'n woord te zeggen de trap naar hun slaapkamer
opklautert.
De mensen op het portaal hebben er zeker de lucht van gekregen. Misschien dat
de herrie met vader hun aandacht op de huiselijke omstandigheden heeft gevestigd.
In ieder geval merkt Sjeng, dat 'n hoofd vlug achter 'n deurplank verdwijnt, als hij
over het portaal loopt. Maar de mensen kunnen hem ook al ‘de muur over’. In de
slaapkamer steekt hij 't petroleumlampje aan en gaat naar het planken bedje waarin
Manuske rustig ligt te slapen.
Sjeng buigt zich over zijn zoontje heen. Als hij op 't punt staat 't kind te kussen,
hoort hij 't geluid van voetstappen op de trap. Haastig gaat hij van het bedje weg. Hij
zou voor geen geld van de wereld aan Rooske willen laten merken, dat hij anders
voelt als ie doet.
Het is niet Rooske die de kamer binnen komt, maar
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Meer, die zich verplicht voelt Sjeng eens onder handen te nemen.
‘Wat is er toch met jou? Dat is zo geen manier van doen. Er valt geen land met je
te bezeilen. Dat loopt op deze manier verkeerd jongen.’
‘Bemoeit U zich daar niet mee!’
‘Waarom zou ik me er niet mee bemoeien? Je kunt van mij toch wel verwachten,
dat ik het goed bedoel.’
‘Ja, dat weet ik, maar doet U zich verder maar geen moeite.’
‘Jongen toch!’
Meer staat verslagen. Zo kent ze Sjeng niet. Ze vindt geen woorden om hem z'n
onredelijkheid tegenover Rooske aan het verstand te brengen.
‘Je moet verstandig zijn Sjeng. Ik kan me goed voorstellen, dat Rooske naar haar
ouders gegaan is om zich eens uit te praten. Dat moet je haar niet kwalijk nemen.
Trees heeft dat vroeger bij mij ook gedaan.’
Maar Sjeng is Oost-Indisch doof en geneert zich zelfs niet om in het bijzijn van
Meer z'n broek uit te trekken. Misschien meent hij haar hiermee van de kamer te
verdrijven, maar als ie dat meent, dan heeft hij toch buiten de waard gerekend.
‘Je mag je huwelijksleven op deze manier niet vertroebelen. Je zult elkaar nog
hard nodig hebben. Later heb je er spijt van.’
Sjeng kruipt zonder antwoord te geven onder de dekens en doet alsof Meer lucht
voor hem is. Als ie er aan gedacht had, zou ie waarschijnlijk het petroleumlampje
nog uitgeblazen hebben ook, maar nu hij eenmaal ligt, staat hij er niet meer voor op.
Meer is ten einde raad.
‘Je zult er nog spijt van krijgen,’ moppert ze, onderwijl ze het kamertje verlaat en
naar beneden strompelt.
‘Je zult er nog spijt van krijgen.’
Sjeng weet natuurlijk niet, dat Rooske, toen Vader terug kwam en 'n relaas van
zijn ruzie met Sjeng gaf, partij voor hem getrokken heeft. Ondanks het aandringen
van haar ouders, om 't niet te doen, is ze naar hem teruggekomen. Zij heeft er trouwens
geen ogenblik aan gedacht om weg te blijven. 't Is, zoals Meer al gezegd heeft,
gewoon logisch, dat 'n meisje de boezem van haar moeder niet vergeet.
Maar Sjeng weet dat niet.
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[5]
BRAND! Brand! Het gebouw van de ‘Volkstribune’ staat in brand!
Als Sjeng uit het straatje komt gerend ziet hij een dikke rookwolk zich tegen de
hemel aftekenen. Kinderen schreeuwen het nieuws, dat zich van mond tot mond en
van straat tot straat verspreidt.
Blootshoofd loopt Sjeng de straat over om met eigen ogen de ramp op te nemen.
De brandweer is reeds bezig. Twee mannetjes pompen zich het zweet in hun schoenen.
Het is een hele karwei om de watertoevoer op gang te houden. 't Lijkt net of de
brandweerkereltjes aan 't wipspelen zijn. De zwengel ter weerszijden van de zuiger
gaat op......, neer......, op......, neer. Bij ‘op’ en bij ‘neer’ sprietst 'n pisstraaltje uit de
koperen afsluitslang 't venster in.
De Sprinkhaan wil met alle geweld naar binnen, maar wordt door 'n verstandige
govie tegengehouden.
‘De zaak gaat naar de verdommenis,’ beweert ie met een krijtwit gezicht tegen
Sjeng, als die zich bij hem voegt. ‘Daar heb je je nu jaren lang kapot voor gemaakt.
Ik zou wel eens willen weten wie 'm dat gelapt heeft.’
De waterspriets is schuld dat de rookkolom hoe langer hoe sterker wordt. Vlammen
zijn totaal niet te zien. Het is almaar rook en nog eens rook, die zich door alle
openingen en spleten naar buiten perst.
't Is zielig om den Sprinkhaan, die totaal over z'n zenuwen heen is, als een getergde
leeuw op en neer te zien ijsberen.
'n Stel socialisten, die niets liever zouden doen dan de taak van de brandweer
overnemen, staan bij Sjeng onmachtig toe te kijken.
‘Wie zou 'm dat geflikt hebben?’
Na 'n uurtje is de brandweer het vuur meester. Dat beweren ze tenminste. De rook
blijft zich echter met onverminderde kracht naar buiten persen.
Met 'n brandweerman verdwijnt de Sprinkhaan in de
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rook, maar komt weer direct, hoestend en proestend, naar buiten en kan geen woord
uitbrengen.
De ‘vakman’ schijnt beter getraind te zijn. Hij houdt het 'n minuut langer uit,
waarna hij, 'n tranenhoestbui demonstrerend, naar buiten waggelt.
‘Geef er nog maar een straaltje overheen,’ commandeert ie hoestend, ‘dan is de
zaak in orde en kan ingerukt worden.’
‘Ik heb niets kunnen zien,’ zegt de Sprinkhaan. ‘'t Was om kapot te gaan.’
Z'n stemgeluid lijkt veel op 't geknars van 'n verroeste sleutel in 'n verroest
sleutelgat, zo heeft de rook 'm te pakken gekregen.
‘Ik kom straks nog eens kijken. Ik kan hier nu toch niets doen,’ femelt Sjeng en
giftig voegt hij er aan toe: ‘Het is me snotdomme een toestand. Maar ze kunnen doen
wat ze willen, desnoods branden ze alles tegen de aarde, ze krijgen ons er toch niet
onder.’
‘Ga je vanavond mee?’ vraagt hem een der mannen. ‘Waar naar toe?’
De man komt vlak bij hem staan en fluistert in z'n oor: ‘Wij gaan aan de
“gevangenis” een serenade brengen.’ ‘Ooh......, ja, daar ben ik wel voor te vinden.
Zouden ze hem nog lang vast houden?’
‘Hij heeft dertien dagen gekregen. Het is vandaag pas de zesde. Wij hebben f 30.
- bij elkaar gebedeld voor zijn gezin.’
‘Nou, daar kunnen ze het mee doen.’
‘Je komt dus vanavond?’
‘Ik ben present.’
's Avonds staat een groepje mannen op de Minnebreurenberg, pal voor de gevangenis.
Op 'n teken van één hunner beginnen ze als uit één mond 'n socialistisch lied te
schreeuwen.
Als de gevangeniscel muren van drie meter dikte heeft, moet de kameraad het nog
horen.
Verder als de aanhef komen ze echter niet, want als 'n duiveltje uit 'n kistje
verschijnen 'n stel marechausee's en zo eenparig als het gezang begonnen is, breekt
het af. De verbouwereerde Cecilianen kiezen holderdebolder het hazenpad.
De marechausee's hebben plezier aan het potsierlijk ge-
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doe der weghollende zangers. Buiten adem rennen deze naar beneden en kunnen, als
ze buiten schot zijn, ook hun lachen niet inhouden.
‘Wat nu?’
‘Ja, wat nu.’
‘Weet je wat! Wij gaan daar opzij voor dat café staan, dan hebben we ze eerder
in de smiezen en kunnen ze ons niet overvallen.’
Dit voorstel van Sjeng heeft algemene instemming en het troepje trekt met nieuwe
moed bezield naar het café. Eén wil 'n stel straatkeien meesjouwen, om een eventuële
nieuwe aanval af te weren, maar hier wil Sjeng niets van weten.
‘Ben je belazerd. Straks zitten we allemaal daar boven.’ Opnieuw heffen zij hun
gezang aan. Zij schreeuwen in tien verschillende toonaarden hetzelfde lied, om hun
gevangen kameraad te laten horen, dat hij buiten de gevangenismuren trouwe makkers
heeft.
De gevangene vindt deze aanhankelijkheidsbetuiging allicht prettig, maar de vrouw,
die boven het café woont, mist dit gevoelen ten enenmale. Met 'n nijdige ruk trekt
zij het raam open en probeert over het geschreeuw heen te schreeuwen. Als dit niet
lukt neemt ze haar toevlucht tot een ander middel. Ze verdwijnt, om even later met
'n emmer water terug te komen, die ze, zonder zich 'n moment te bedenken, op de
mannen leegschudt.
Evenals bij de komst van de marechausee's, houdt na deze wolkbreuk de zang
eensklaps op. Nu vluchten de mannen echter de gelagkamer in.
Sjeng is er nog het beste afgekomen. Hij heeft 'n natte mouw, terwijl een der
zangers veel op 'n verzopen kat lijkt.
De kastelein is op dit onverwachte bezoek blijkbaar niet gesteld, want met 'n vuil
gezicht vraagt hij de mannen uitdrukkelijk, er onmiddellijk weer uit te trekken.
‘Geef ons 'ne pot bier!’ gebiedt Sjeng.
‘Nee!’ antwoordt de man.
‘Waarom niet?’
‘Omdat ik hem niet geef.’
‘Zeker omdat wij socialisten zijn.’
‘Ik hou me met dat canaille niet op.’
Dreigend gaat Sjeng naar het buffet, waar de kastelein tegen de achterrek leunt en
Sjeng met een minachtend lachje aankijkt.
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‘Geel je tien potten bier, of ik zal je laten zien, dat socialisten zich niet laten
besodemieteren.’
De man blijft halsstarrig en grimslacht.
Als ie meent dat ie het op deze manier zal winnen, heeft ie het toch bij het verkeerde
eind. De mannen scharen zich om Sjeng, die zich sterk voelt en in zijn overmoed de
tapkraan zelf wil bedienen.
Als de kastelein hem dit belet, ontstaat er een worsteling over de toonbank heen,
waarbij de anderen zich niet onbetuigd laten.
Enkele bezoekers, die hebben zitten kijken, worden nu ook levend en kiezen de
partij van den caféhouder. De ene slag brengt de andere. Binnen dit en enkele
seconden is het een tumult van je welste.
De man met de natte kleren wordt het eerst voor merakel geslagen. Op handen en
knieën kruipt ie naar buiten, gevolgd door enkele anderen, die slaan en trappen om
de uitgang vrij te houden.
Al vechtende verplaatst zich het strijdtoneel buiten het café, waar in 'n minimum
van tijd de marechausee's weer opdagen.
De zangers hebben floep voor de blauwe dienaren van St. Hermandad en vluchten
andermaal de berg af om zich veilig te stellen.
Maar nu lachen de marechausee's niet, want de kastelein heeft 'n gat in z'n hoofd
dat zich ernstig laat aanzien. Het is echter 'n onbegonnen werk om 'n vervolging in
te stellen. Probeer maar eens in de honderden cafeetjes, waarin duizenden mannen
vertoeven, er tien te vinden die toegeven een serenade aan de gevangenis te hebben
gebracht.
Sjeng is voldaan over de prestatie. Bij afwezigheid van den Sprinkhaan is hij de
baas geweest en hij voelt, dat 'm dit aanvoerderschap niet slecht is afgegaan.
‘Jongens,’ zegt ie tegen de mannen. ‘morgen gaan we opnieuw.’
Alleen de kletsnatte meent, dat ze verstandiger doen om er eerst een paar dagen
overheen te laten gaan.
De Sprinkhaan stinkt volledig naar rook, als hij in de grote straat Sjeng tegenkomt
en vertelt, dat de zaal en de drukkerij-installatie helemaal verbrand zijn.
‘Ik ga direct 'n geldinzameling houden.’ beweert ie, ‘want zonder “Volkstribune”
is de strijd hopeloos.’
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De Sprinkhaan moet van de ‘Volkstribune’ leven, dat is z'n enige verdienste en als
je geen geld hebt moet je bedelen of sterven.
Als deze gedachte bij Sjeng opkomt, haalt ie de schouders op en mompelt
binnensmonds:
‘Och, iemand moet het doen. Als het de Sprinkhaan niet deed, was het 'n ander.’
Thuis is ie opgewekter dan in lange tijd het geval is geweest. Het liefste zou hij
het hele gevalletje op de Minderbreurenberg vertellen en de liedjes zingen die ze
hebben gekweeld, maar dat durft ie toch niet, want dan zou er onherroepelijk herrie
komen.
De volgende dag is het weer huilen. Bij elke speldeprik slaat Sjeng op volle toeren.
Op de steentjesfabriek hebben zeventien jongens het werk neergegooid en hij is
er als de kippen bij om zich met het loongeschil te bemoeien.
Ook op de fabriek van ijzeren meubels wordt door 'n twaalftal ontevredenen het
werk gestaakt. Het geschil duurt slechts enkele dagen en wordt ten voordele van de
arbeiders opgelost.
't Resultaat van Sjeng z'n bemoeiingen is, dat er weer 'n stelletje voor de club
gewonnen wordt.
De Sprinkhaan, die z'n handen vol heeft met de heropbouw van de ‘Volkstribune’,
prijst hem op echt socialistische wijze, door hem 'n klop op de schouder te geven en
te beweren, dat het proletariaat aan hem een groot voorvechter heeft.
‘Wacht maar 's,’ geeft Sjeng ten bescheid, ‘binnen dit en dat krijgen wij nog 'n
standbeeld.’
De kans om dit te verwerven doet zich onverwacht voor, want de glasslijpers
besluiten diezelfde avond niet accoord te gaan met het aangekondigde gratis
potéepasseren. De heren hebben een nieuwe methode uitgedacht. In plaats van de
kèsjem-gelden te verminderen worden de arbeidsprestaties verhoogd. Het invoeren
van 't ‘potée passeren’ komt overeen met tien cent verlaging. Het ‘potée passeren’
is tien jaar geleden afgeschaft, maar nu schijnt deze bewerking weer nodig te zijn,
om het reeds geslepen glas helderder te maken. Evenals de Sprinkhaan niets met de
glasblazers had uit te staan, zo heeft Sjeng niets met de glasslijpers te maken. Maar
hij voelt zich als socialist één met de
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mannen van ‘Vergelding’ en heeft het grootste woord op de vergadering. Alhoewel
verschillende glasslijpers tekenen van misnoegen geven, zijn er genoeg op Sjeng z'n
hand en het slot van het liedje is, dat hij gewoon mag meepraten.
Meer dan praten en opzwepen kan Sjeng trouwens niet doen, want als puntje bij
paaltje komt moet het Bestuur van ‘Vergelding’ de kwestie bij den heer aanhangig
maken en als het uitlekt, dat Sjeng deze rol speelt, kan ie er zeker van zijn, dat z'n
laatste uur als potjé heeft geslagen.
Geestdriftig vertelt hij tegen Meer van z'n grote daden. Ze luistert gewoontjes naar
hem, zo nu en dan knikkend. Rooske zit als 'n bok te bokken en doet alsof 't haar
niets kan schelen.
Rooske is in haar zesde maand. Nog drie maanden, dan zal 'n tweede kindje het
levenslicht zien. Manuske is 'n jaar geworden en zet reeds de eerste pasjes in de
wereld. De kleine krijgt het zelfs klaar om zich aan 'n stoel omhoog te trekken.
't Is nu zo heel anders als toen hun eerste kindje verwacht werd. Toen was Sjeng
een en al bezorgdheid en wist hij niet wat ie uit moest denken om Rooske attent te
zijn. Nu ziet ie haar nog niet staan en het lijkt, alsof hij voor geen cent interesse heeft
voor het komende kindje. 't Zit Rooske erg hoog, deze onverschillige houding van
haar man. Ze weet, dat hij veel van Manuske houdt. Dat blijkt uit alles. Hij is trots
op z'n kind en kan uren met hem spelen. Rooske is soms jaloers op haar eigen
Manuske, dat alle aandacht van Sjeng ondervindt, terwijl zij 'n goed woord moet
afbedelen.
Soms wordt het Rooske te machtig. Dan zou ze met fel schreiende ogen Sjeng's
onhebbelijkheid willen verwijten. Ze zou hem z'n onbeschoftheid, haar geschokt
vertrouwen in hem, in één woord, haar grote desillusie in het gezicht willen slingeren
en hem willen afpoeieren met felle scheldwoorden en verbeten gebaren. Ze zou hem
als een kat willen bespringen en haar nagels in z'n ogen zetten, haar tanden in z'n
vlees. Oh......, Rooske zou als 'n moederdier den man, dien ze met hart en ziel bemint,
kunnen aanvallen als den schender van haar geluk.
Rooske draagt 'n kind onder haar hart. Binnen drie
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maanden zullen de sluipertjes weer komen en zal ze zich aan de bedplank vastgrijpen.
Dan zal Sjeng weer naast haar staan. Sjeng, die nu met pathos z'n eentonig liedje
staat te zingen: ‘De glasslijpers moeten de hele mieterse boel neersmijten en zich
niet laten ringeloren’. Het bestuur van ‘Vergelding’ krijgt de volgende dag het
aangevraagde onderhoud met de directie, waarop de voorzitter de billijkheid van 'n
tariefsverhoging voor het ‘potée-passeren’ bepleit.
‘En als ik weiger om meer te betalen, dan staken jullie zeker?’ vraagt de heer met
ingehouden toorn.
‘Ja, dat kan niet anders,’ klinkt prompt het antwoord van den voorzitter.
De vuistslag, die de directeur op tafel hamert, doet de inktpot opspringen.
‘Welnu!’ schreeuwt hij buiten zich zelf van woede, ‘staak dan maar. Ik geef geen
centiem meer.’
De mannen verlaten het kantoor en als ze de werkplaats betreden steekt de
voorzitter 'n speech af, die tot gevolg heeft, dat alle glasslijpers als één man het werk
neerleggen en de slijperij verlaten.
De stad is in rep en roer. 't Wordt werkelijk te erg. Zelfs op degenen, die tot nog
toe aan de kant der werkgevers stonden, maakt deze nieuwe staking een geweldige
indruk en de relletjes die schering en inslag zijn, verhogen de onrust.
De stakers beschikken, evenals dit bij de glasblazers het geval is geweest, over
geen rooie cent en op 'n vergadering wordt daarom besloten, dezelfde methode toe
te passen als ‘Verbroedering’ deed en de steun van de bevolking te vragen.
De socialisten tonen zich echte vuurvreters. De leider ontplooit een meesterlijke
stakings-strategie en de daaruit volgende actie brengt geld genoeg op, om de mensen
te onderhouden. Bovendien zijn de chariteits-instellingen op de hand van de stakers.
De heren kunnen dus verwachten, dat het deze keer hard om hard zal gaan.
De werkgevers hebben bij de staking met de glasblazers de ervaring opgedaan,
dat het werkvolk tot roekeloos verzet in staat is. Nu zullen ze ervaren, dat het onrecht
zich zelfs in de onmogelijkste omstandigheden wreekt. Hun tactiek is echter van een
geslepen soort.
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De volgende dag staan in de dagbladen twee grote advertenties, waarin wordt
medegedeeld, dat zich enkele stakers hebben aangemeld om het werk te hervatten,
terwijl in de tweede een overzicht wordt gegeven van de loner die de glasslijpers
kunnen verdienen. De lonen variëren van f 1.60 voor slijpers ouder dan 25 jaar tot f
2.78 voor meester-kristalslijpers.
Er wordt echter niet in vermeld, dat deze lonen verdiend worden met vele uren
overwerk en het slechts één keer in de geschiedenis der fabriek is voorgekomen, dat
een glasslijper, die practisch dubbele schiechten maakte, f 2.78 had gehaald.
In de advertentie vergat men eveneens te vermelden, dat de aanhangige loonkwestie
een verlaging van 60 cent per dag tot gevolg zou hebben, wanneer de heren de strijd
zouden winnen.
Sjeng is in de victorie. Samen met den Sprinkhaan sjouwt hij z'n hele vrije tijd
door naar vergaderingen en besprekingen.
Er is een nieuwe tegenstander op het terrein gekomen in de vorm van een dagblad
‘De Maasstroom’, waarin de samenwerking tussen patroons en arbeiders wordt bepleit
en een strenge toepassing van de Pauselijke Encycliek als oplossing voor de geschillen
wordt gegeven.
‘Daar heb je het weer. Samenwerking tussen patroons en arbeiders. Dat is natuurlijk
iets van de katholieken, maar ze zullen achter het net vissen. Snotdomme, als dat
gebeurt zijn de arbeiders voor goed aan de wellust van de heren overgeleverd. Geen
samenwerking, maar alleen bittere strijd kan de arbeiders in de juiste verhouding
plaatsen.’
Sjeng is hier volledig van overtuigd en met een pak ‘Volkstribune’-gazetten op
z'n arm trekt hij door de wijken.
‘Leest de “Volkstribune”!’ roept hij. ‘Het blad van de arbeiders!’
‘Kom hier Sjeng, geef mij er ook eentje,’ klinkt een stem achter hem en als hij
zich omdraait om den vrager een blad te verkopen, staat hij pardoes voor Meester
Beenen.
Even weifelt hij.
‘Ja zeker,’ zegt Meester Beenen, ‘ik wil er ook eentje van je hebben.’
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‘Asjeblief.’
‘Hoe gaat het er mee?’
‘Dat weet U evengoed als ik.’
‘Dat geloof ik niet. Jij zit er beter in.’
‘Wij werken tenminste. Binnen dit en een jaar zal ik U bewijzen, dat we 't bij 't
goeie eind hebben.’
‘Ik hoop het voor je, maar ik geloof het niet. Als het ooit beroerd geweest is, dan
is het nu. Maar ga je gang, jongen. Ik hoop inderdaad, dat wij elkaar nog eens spreken.
Een dronkemansroes brengt altijd een kater.’ ‘Zo, zijn dat Uw gedachten. Enfin, wij
kennen elkaar lang genoeg om te weten wat we aan elkaar hebben. Ga gerust Uw
gang, ik ga de mijne.’
En om Meester Beenen te bewijzen, dat 't hem menens is, roept hij z'n
colportage-leuze hard door het straatje: ‘Leest de “Volkstribune”. Het blad voor de
arbeiders.’ Meester Beenen gaat de bouw in, waar hij met z'n vrouw woont. Het is
een van de honderden kazernewoningen, waarin tientallen gezinnen in kamers,
gangetjes en alkoven zitten opgepropt.
In de stad zijn enkele duizenden één-kamer-woningen, waar gezinnen van zes tot
tien personen hun leven slijten. De huishoudens van meer dan tien, hebben twéé
kamers. Die kunnen zich wat ruimer bewegen, als ze er tenminste genoegen mee
nemen om met twaalf mensen in één kamer te wonen en in de andere te slapen.
Verreweg de meesten echter gebruiken de kamers door elkaar. Er zijn er óók waar
de ouders in de zit-eetkamer slapen en de bubs kinderen van één tot twintig jaar in
de andere liggen.
Sjeng colporteert met ‘de Volkstribune’. Sinds de staking groeit het aantal abonné's
met de dag. Z'n klanten zijn vooral de jongeren, die bij de Broeders of de Zusters op
school zijn geweest. De ouderen hebben aan zijn gazet niets, om de doodeenvoudige
reden, dat er maar weinigen zijn die kunnen lezen. Ze hebben geen gelegenheid gehad
zich in deze kunst te bekwamen. Hunne Peer en Meer werkten op de fabriek en zij
waren als kinderen aan hun eigen lot overgelaten. En als je dan zélf te beslissen hebt,
loop je liever over straat, dan in 'n hok onder de dwang van een schoolmeester te
vertoeven. Bovendien moesten zij vanaf hun prille jeugd meeverdienen. Velen werken
reeds vanaf hun achtste jaar in de glasblazerij of elders.
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Als Sjeng z'n gazetten kwijt is, gaat ie naar 't café, waar de stakers samenkomen. De
advertenties in de dagbladen hebben aller aandacht en vooral het geval van de
onderkruipers is het onderwerp van heftige gesprekken. Aan 'n tafeltje zit het bestuur
een pamflet samen te stellen. Als 't klaar is gaat de voorzitter met het blad papier in
z'n hand op 'n stoel staan en vraagt om aandacht.
‘Mannen,’ zegt hij, ‘het is Godgeklaagd dat er dergelijke advertenties geplaatst
worden. 't Is volksverlakkerij van het ergste soort. Als de heren menen ons op 'n
dergelijke manier te moeten bestrijden, zullen ze 'n blauw rietje te zuigen krijgen.
Wij hebben hier 'n circulaire samengesteld die wij zullen rondsturen.’
De voorzitter leest met 'n gebalde vuist de tekst voor, die eindigt met:
‘Medeburgers, wij vertrouwen op U en op ons goed recht. Strijdende voor ons loon,
zo dringend nodig voor de grote behoeften van de door ongezond werk zo vroeg
versleten glasslijpers, strijden wij voor het beetje welvaart wat ons nog rest,
vertrouwende op de sympathie en de steun van de Maastrichtse bevolking.’
‘Dat is duidelijke taal, daar kunnen ze 't mee doen,’ roept Sjeng en klapt er bij in
z'n handen.
De arbeiders hebben plezier aan de hak, die den heer zal gezet worden en betuigen
door hoerageroep hun instemming.
De mannen zitten aan tafeltjes of hangen tegen de toonbank. Verbeten kerels, die
echter niets liever zouden willen, dan morgen weer aan het werk gaan. Het nietsdoen
is hun stijl niet. Ze zijn gewend dag aan dag op de fabriek te vertoeven en het fijne
kristal te slijpen. 't Zijn overwegend vakmensen, die het ruwe glas tot de mooiste
kelken herscheppen.
Velen van deze slijpers zitten met de dood in hun schoenen, te redeneren over 'n
beetje loon dat hun wordt gekort, terwijl deze mensen, op de keper beschouwd,
kunstenaars zijn, die moeilijk ‘betaald’ kunnen worden. Maar dat interesseert de
directie-heren niet. De producten zijn hun eigendom en hoe goedkoper zij ze kunnen
verkrijgen, hoe groter de winst zal zijn. Dat interesseert hun alleen......
Vele slijpers zitten aan tafeltjes met de dood in hun
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schoenen. Dat komt door de beruchte slijpersziekte. Bij het slijpen ademen zij het
fijne stuifsel in hun longen en als ze dit enkele jaren gedaan hebben, zijn deze
‘luchtinstallatie's’ zodanig verruïneerd, dat ze hun functie nog moeilijk vervullen.
Dan worden de mannen kortademig. Hun gezichten worden bleek en velen gaan jong
de grafkelder in. Maar ja, dat brengt het vak nu eenmaal mee. Voor de mooie kristallen
glazen, die aan drinkgelagen gebruikt worden, zijn mensenlevens geen overdreven
offers. Daar valt trouwens moeilijk iets aan te veranderen.
Sjeng schreeuwt zich hees om over de aanmoedigingen van de mannen heen te
komen. Hij hoort zich zelf graag en doet daarom zijn uiterste best om 't woord te
krijgen. ‘Jullie winnen het, zo zeker als één en één twee is. De socialistische
kameraden staan aan jullie zijde en als er geld nodig is, kunnen jullie er op rekenen
dat 't komt.’
‘Wij hebben jullie geld niet nodig! Wij barsten van het geld.’
't Is inderdaad waar. Het geld komt aan de lopende band binnenstromen en het zal
blijven stromen, totdat de arbeiders het welletjes vinden en de patroon zich onderdanig
toont.
Het geld speelt voorlopig geen rol en het is daarom, dat Sjeng niet die invloed
krijgt die hij wenst.
‘In ieder geval kunnen jullie op ons rekenen!’ schreeuwt hij terug, om het hoofdstuk
met goed fatsoen af te sluiten.
Hij verlaat het café, na eerst nog ne grote pot bier te hebben gedronken en 'n
socialistische kameraad de klep van z'n pet te hebben recht gezet.
't Is al laat op de avond, maar hij heeft geen zin om naar huis te gaan.
De Sprinkhaan is voor de propaganda naar een naburige plaats en komt misschien
vannacht niet thuis. Zoiets kun je van den Sprinkhaan verwachten.
Sjeng is geregeld met hem op pad en heeft behoefte aan 'n dagelijkse omgang met
dezen gepolitoerden opruier. Als morgen het pamflet wordt rondgedeeld zul je zien,
dat de Sprinkhaan weer met een vracht geld komt aandragen. Die weet uit alles profijt
te trekken en toont met klinkende munt, dat hij 't niet alleen bij woorden laat zitten.
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Sjeng zou de vriendschap van den Sprinkhaan niet graag missen en toch is er iets
dat hem afstoot. Iets onbestemds, dat miert en peutert, maar waarvan hij zich
moedwillig geen laars aantrekt. De Sprinkhaan is 'n idealist. Zo beschouwt Sjeng
het tenminste. En hij wil dit óók zijn. De heren moeten kapot, daarvoor is niets te
veel. De arbeiders zijn waard dat voor hun gevochten wordt.
Thuis is de Zaterdagse poets achter de rug. Het winkeltje is aan kant en de tafel wit
geschuurd. Rooske heeft er 'n stuk deken overgelegd en is bezig 'n hemd te strijken.
Meer zit in de zedeleer aardappelen te schillen voor de Zondagskost. De waterketel
zingt op het vuur.
Sjeng voelt deze dingen aan als 'n weldaad en komt in de verleiding om prettig
‘goeie avond’ te zeggen. Maar hij beheerst zich, waardoor z'n groet 'n rauwe kreet,
zo tussen snauwen en huilen in wordt.
Meerke beantwoordt z'n groet, maar Rooske doet alsof hij niet bestaat en strijkt
rustig verder.
Daar zit ie dan. Zo gaat 't al weken. Thuis komen, zitten, snauwen, foeteren, eten
en slapen. Rooske is er aan gewend. Ze kent het niet anders en verwacht het niet
anders.
De ketel zingt op het vuur. Niemand zegt 'n woord. Plotseling, fel, alsof er gevaar
dreigt, slaat de bel over. Tegelijk stormt de Sprinkhaan door het winkeltje en valt in
de meest letterlijke zin het achterkamertje binnen. Zonder ne ‘goeie avond’ begint
ie te vloeken en te schelden.
‘Wat is er?’
‘Weet je 't nog niet? Vandaag hebben ze 't 'm geleverd. Als wij er zijn durven ze
't niet.’
‘Wat is er dan gebeurd?’ vraagt Sjeng met aandrang. ‘Vandaag hebben ze
“Verbroedering” op katholieke grondslag geplaatst, de vuilakken.’
‘Wat? Dat is toch niet waar!’
‘Ja zeker, kom maar mee, dan zul je 't horen.’
Zonder met Meer of Rooske rekening te houden grijpt ie z'n pet en smeert 't 'm
met den Sprinkhaan de deur uit. ‘Dat heeft 'm die mooie Meester Beenen geleverd,
wat ik je brom.’
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‘Hij heeft notabene vanavond nog 'n “Volkstribune” van mij gekocht, de huichelaar.’
‘Hoe laat was dat?’
‘'n Uur of negen.’
‘Toen was 't al gebeurd. Maar we zullen 'm krijgen. Er was helemaal geen
vergadering, er waren hoogstens vijftig mannen daar.’
‘Waar ga je naar toe?’
‘Naar 't Zwaantje natuurlijk. Daar zitten de mannen te kaarten en ik wil er meer
van weten.’
Sjeng zit weer boven op het paardje. Gloeiende spijker, hij beeft als 'n riet van de
allegatie.
‘Zo, is dat Meester Beenen z'n methode. Zoiets had ik toch niet van hem verwacht.
Maar hij zal 't betaald krijgen, daar kan ie op rekenen. Dat was zeker de reden waarom
in de ‘Maasstroom’ over een goede samenwerking tussen patroon en werklieden
werd geschreven. Dat is de methode van de katholieken.’
‘Als “Verbroedering” met de heren onder de arm gaat lopen, dan kunnen ze me
vierkant de muur over.’
De kaartende mannen blijken 't al lang goed te vinden, dat de katholieke grondslag
is aangenomen. Het kan hun weinig schelen en het is inderdaad Meester Beenen
geweest die dit heeft doorgedreven, alhoewel de andere bestuursleden er niets voor
voelden.
De mannen vinden het vervelend, dat Sjeng en de Sprinkhaan hun komen storen
bij hun kaartspel en als de Sprinkhaan voorstelt om Maandagavond het varkentje te
wassen, geven ze opgelucht hun toestemming.
‘Dit is dus afgesproken. Maandagavond om acht uur houden wij vergadering en
als Meester Beenen niet wil, dan doen wij het zonder hem.’
's Maandagsavonds is er vergadering en Meester Beenen blijkt toch niet zo'n schijthuis
te zijn als men wel meent, want om klokslag acht is hij er en neemt met kalme
zekerheid z'n plaats aan de bestuurstafel in.
Hij opent zelfs de vergadering en vertelt, dat op de bijeenkomst van verleden
Zaterdag, waarop de meerderheid der leden aanwezig was, hij het voorstel deed om
op katholieke grondslag te werken. Neutraal is onzin. Neutraliteit bestaat niet. Of
het één, óf het ander. De invloed der socialisten is in de stad zodanig, dat
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wij een tegenwicht moeten vormen tegen dit groeiend gevaar. Socialisme is een
ontkenning van juiste verhoudingen en de klassestrijd, die gepredikt wordt, is voor
katholieken ten enen male onaanvaardbaar. Practisch alle leden van ‘Verbroedering’
zijn katholiek en het is daarom vanzelfsprekend, dat wij ook in ons streven naar
lotsverbetering de katholieke normen in acht houden......’
‘Dan kunt ge beter uitscheiden. Wij zijn nu al jaren lang door de katholieke normen
belazerd. Kijk maar eens......’
‘Mag ik even uitspreken?’ verzoekt Meester Beenen. ‘Ge kunt uitspreken. Wij
weten echter goed wat ge wilt.’
‘Ik heb U door!’ blaft de Sprinkhaan, gedeeltelijk om Sjeng te helpen, maar meer
omdat hij een kans krijgt z'n aartsvijand 'n gevoelige nederlaag toe te brengen.
‘Ge heult met de zwartrokken. Ze hebben U in het oor gefluisterd om
“Verbroedering” katholiek te maken en ge hebt van de gelegenheid geprofiteerd om
Uw zin door te drijven. Ik protesteer tegen deze vuiligheid.’ Meester Beenen probeert
kort en scherp zijn ingenomen standpunt te verdedigen, maar het blijkt, dat de
vergadering Zaterdag eigenlijk niet heeft geweten wat zij deed, toen ze het voorstel
van Meester Beenen aannam. De mannen hebben 't meer gedaan om Meester Beenen
een plezier te doen. Nu echter blijkt dat er consekwenties aan vastzitten, meent men
beter te doen gewoon neutraal te blijven. Of je door de hond of door de kat gebeten
wordt, blijft precies hetzelfde. Je kunt beter buiten schot blijven en je zelfstandigheid
behouden.
‘Jullie moeten er echter rekening mee houden,’ betoogt Meester Beenen nog, ‘dat
het socialisme een positief karakter draagt en wanneer wij nu niet kiezen, het straks
te laat kan zijn.’
‘Waarom te laat?’ protesteert Sjeng. ‘Het is nooit te laat. Laten we eerst maar eens
zien wat het wordt. En bovendien, wij vragen toch niet, dat jullie allemaal socialist
worden. Ik wil alleen niet, dat “Verbroedering” katholiek wordt. Dan ben ik vanaf
vanavond geen lid meer en hier zitten er veel die zo denken. Als “Verbroedering”
neutraal blijft, kan niemand bezwaar hebben om lid te zijn.’
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‘Goed,’ zegt Meester Beenen krachtig, ‘dan zullen we opnieuw tot stemming
overgaan.’
Meester Beenen weet, dat het z' nederlaag zal worden en toch doet ie 't. Daar moet
je kerel voor zijn.
Met meerderheid van stemmen wordt besloten om in de oude trant door te blijven
gaan en na twee dagen van ‘katholieke beginselen’ is de neutraliteit wederom hersteld.
De volgende dag gaat Meester Beenen enkele oude glasblazers bezoeken. Hij heeft
echter weinig succes. 't Lijkt wel haast een onbegonnen werk. Meester Beenen wil
namelijk 'n katholieke vakvereniging voor glasbewerkers oprichten. Hij beweert, dat
hij zonder beginselen niet kan werken en de neutraliteit de beste voedingsbodem
voor het socialisme is. Hij meent zich verplicht deze grote stap te doen en vraagt om
medewerking.
De arbeiders zijn na de vergadering niet in de goeie stemming. Meester Beenen
zou misschien verstandiger doen 'n paar weken te wachten. Daar denkt hij echter
niet over. 't Is hier geen kwestie van tactiek. 't Is gewoon 'n kwestie van standpunt
en meer nog van overtuiging. Hij heeft zelfs de courage om ook Sjeng te vragen
mede-oprichter van de nieuwe organisatie te worden.
‘Geloof me jongen, deze stap is de grootste die ik in m'n leven gezet heb. 't Gaat
hier om principes. 't Gebeuren in deze stad is van zodanige betekenis, dat wij kleur
moeten bekennen en op hechte fundamenten een beweging moeten opbouwen, die
volgens verantwoorde normen, recht en orde kan bewerkstelligen. 't Is uit den boze
om te veronderstellen, dat deze omwenteling alleen met relletjes verkregen wordt.
Ik heb 't je vroeger al meermalen gezegd: de mensen moeten eerst beter worden, wil
men tot juiste verhoudingen komen. Hierbij is het Evangelie de veilige richtingwijzer.
Wij hebben de Encycliek Rerum Novarum als leidraad, niet alleen voor de arbeiders,
maar evengoed voor de patroons. Alleen op deze basis zal er van een geordende
samenleving sprake kunnen zijn. Ik weet, dat je verbitterd bent en daarom naar de
socialisten bent gelopen. Ik heb echter vertrouwen in je gezonde verstand en vraag
je daarom mee te bouwen.’
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Sjeng laat z'n oude vriend uitpraten, alhoewel 't 'n hele toer voor hem is. De rustige
manier van spreken irriteert hem en wat de Meester zegt, is al bij voorbaat door hem
veroordeeld. Sjeng kan niet inzien, dat de katholieke grondslag 'n oplossing in de
problemen kan brengen. Hij ziet alleen den heer, die hem 'n steen in de oven wilde
laten plaatsen. Hij hoort den Pater voorrekenen, dat de lonen voldoende zijn. Hij ziet
het gehuichel en gekonkel en bovendien ziet hij zich zelf in den persoon van ‘redder
der verdrukte massa’.
Spottend komt het over z'n lippen:
‘Maar dan ben je toch aan het verkeerde adres, mannetje. Je zult me niet krijgen
voor dit onderkruipersgedoe. Ga gerust je gang, maar denk er aan, dat ik je
tegenstander ben.’
‘Het spijt me voor jou, jongen. Enfin, ik heb gedaan wat ik meende te moeten
doen. Hier scheiden dan onze wegen.’
Meester Beenen steekt warempel ook nog z'n hand uit, maar Sjeng lacht smalend
en draait hem de rug toe. 'n Paar passen verder blijft hij staan.
‘We zullen zien wie het wint.’
Meester Beenen gaat z'n weg, van den een naar den ander, om zieltjes te winnen
voor ‘Recht en Orde’.
Enkele dagen later vergaderen zeven mannen in 'n katholiek sociëteitsgebouw. Alle
glasbewerkers-congreganisten zijn door den Directeur uitgenodigd en met de
persoonlijke bezoeken van Meester Beenen tezamen, is dit een pover resultaat. De
kapelaan is ook aanwezig en alhoewel de mannen lust hebben om weer op te
trommelen, wordt de ‘R.K. Vereniging van Glasbewerkers’ opgericht.
Op 't moment dat dit gebeurt, knalt 'n ruit en vliegt 'n steen langs het hoofd van
Meester Beenen tegen de muur. Gejoel en geschreeuw klinkt in de straat. 'n Tweede
ruit sneuvelt. De glasscherven vliegen de kamer in. Buiten demonstreren honderden
socialisten en stakers en geen politiemacht is in staat de orde te herstellen. Boven 't
gejoel van de menigte uit schreeuwt 'n jonge stem:
‘Onderkruipers! We zullen zien wie het wint!’
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[6]
STAKEN moet niet te lang duren. De vlam verzwakt langzaam. Er moet geregeld
nieuwe olie bijgevuld worden. Aan olie heeft het tot nog toe niet ontbroken, maar......
Toen enkele directieleden een viertal oudere stakers naar hun mening omtrent de
stand van zaken vroegen, verwezen deze hen prompt naar het bestuur. Als antwoord
zetten de heren een hoge borst en vertelden, dat geen der bestuursleden nog ooit een
voet in de fabriek zou zetten. De mannen waren er als de kippen bij om dit op een
volledige stakersvergadering bekend te maken en toen had je eens moeten zien hoe
hoog de vlam weer oplaaide. Dit was bovendien koren op de molen van de
‘Volkstribune’, die er munt uit sloeg om de socialistische inslag te versterken.
‘Door dit ontslag van de zeven bestuursleden hebben wij te doen met de
ontkenning van het recht van vereniging, met een aanslag op een door de
grondwet erkend en vastgesteld recht.
Wij hebben te doen met een algemene aanslag van de verenigde fabrikanten
en de geestelijkheid om de opgestane arbeiders de kop in te drukken.
De stakende glasslijpers zijn door de heersers uitgekozen om als prooi te
dienen, als zoenoffer voor de vlucht die de socialistische beweging de
laatste jaren nam. Een middel daartoe is: Deze staking zo te doen
mislukken, dat voor goed de schrik voor de beweging in de arbeiders wordt
gebracht.’
De socialisten lieten het niet alleen bij woorden, maar kregen het klaar om op een
grote vergadering van de Amsterdamse diamantbewerkers het volle gewicht naar
hun kant te doen overslaan. Het gevolg hiervan was, dat de Algemene Amsterdamse
Diamantbewerkersbond elk tekort in de stakerskas aanvulde. De vlam ging nog hoger,
want nu waren de stakers onoverwinnelijk. De heren konden doen wat ze wilden,
uiteindelijk zouden zij zegevieren.
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Het was zelfs gebeurd, dat een oproep aan het Nederlandse Volk in de grote pers
verscheen, ondertekend door drie-en-zestig bekende persoonlijkheden van radicaal
liberale richting, waarin de poging van den heer, om het grondwettelijk
verenigingsrecht der werklieden te belemmeren of onmogelijk te maken, door de
zeven bestuursleden van de vereniging der glasslijpers van haar fabriek uit te sluiten,
scherp becritiseerd en afgekeurd werd. Vanwege de ondertekenaars zou een
bemiddelingspoging ondernomen worden, om het ontslag van deze bestuursleden te
doen intrekken en de staking zodra mogelijk te beëindigen.
De heren vingen echter bot, want als de heer eenmaal iets in de boter had liggen,
liet hij het liever zwart braden dan het er uit te halen. Een stelletje glasslijpers waren
aan het werk gegaan en dit deed hem in een overwinning geloven. De steun, die de
glasslijpers ontvingen, bleef niet ten eeuwige dagen duren en uiteindelijk waren de
mensen toch om te werken in de wieg gelegd.
Zo redeneerde de heer en hij had tijd om te wachten. Zo liep het nu al maanden
lang en meerdere stakers begonnen het braaf moe te worden.
In een der plaatselijke bladen stond te lezen, ‘vele stakers wensen het werk te
hervatten, maar durven dit niet individueel, uit vrees voor de dreiging vanwege het
bestuur.’
Er werd daarom voorgesteld om een geheime vergadering onder de mannen te
houden met bruine en witte bonen. Bruin is tegen en wit is voor.
Dit voorstel werkt op Sjeng's z'n lachspieren. Hij begrijpt niet direct, dat een
dergelijke stemming in 'n vloek en 'n zucht de staking kan opheffen.
De Sprinkhaan heeft het wél door.
‘Dat mag onder geen voorwaarde gebeuren,’ besluit hij zijn explicatie. ‘Wij mogen
geen risico nemen. Daarvoor gaat het te goed.’
‘Ik ben volkomen met je accoord,’ zegt Sjeng, ‘maar je zult er weinig aan kunnen
doen als ze er toe besluiten.’ ‘Kom vanavond maar eens naar het lokaal, dan zal ik
je laten horen wat ik er aan doen kan,’ zegt de Sprinkhaan zelfverzekerd en verlaat
met grote passen het straatje. Sjeng staat geheel onder invloed van den Sprinkhaan.
Hij hangt aan hem als 'n hechtpleister.
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Thuis is 't hopeloos. Toen hun tweede kindje geboren werd had Sjeng neiging gehad
om Rooske in zijn armen te nemen en lieve woordjes tegen haar te zeggen. Maar
Rooske was van zijn gefemel niet gediend en met tranen in haar ogen had zij hem
afgeweerd.
‘Nee Sjeng,’ huilde ze. ‘blijf maar liever van me af.’ Sjeng voelde zich als 'n
geslagen hond. 'n Opwelling van drift maakte hem bleek en als hij zich niet had weten
te beheersen, zouden er ongelukken zijn gebeurd. Het kookte in zijn binnenste.
Daarom was hij naar beneden gegaan en had zich op de hoek stom dronken gezopen.
Sedertdien was elke oogopslag van Rooske voor hem een verwijt, dat hij moeilijk
kon verdragen. Hij vermeed haar zoveel mogelijk en was alleen thuis om te eten en
te slapen.
Rooske begrijpt hem niet. Dat heeft hij al zó dikwijls vastgesteld, dat het langzaam
aan begint te vervelen. De kerk heeft er geen mieter mee te maken en hij laat zich
door niemand en dus ook niet door de zwartrokken op sleeptouw nemen. Hij heeft
zijn eigen ideeën en als hij 's Zondags niet naar de kerk gaat, is het om te tonen, dat
hij weet wat ie wil. Ze kunnen hem gebouthakkerd worden, de hele sodemieljaar.
De Sprinkhaan is van plan om vanavond z'n bekende ‘invloed’ aan te wenden.
Alhoewel Sjeng een propagandatocht langs de Maas op zijn program heeft staan,
weet hij dat ie in het café zal zijn, om den Sprinkhaan te steunen.
De Sprinkhaan houdt de stakersboekhouding bij. Hij is vanwege de Socialistische
Bond hiervoor aangesteld en de glasslijpers vinden het al lang lekker dat hun dit
werk wordt voorgedaan. Als zij maar geregeld hun uitkering krijgen.
De caféruimte is flink gevuld als Sjeng z'n plaats naast het buffet inneemt. Tegen
de muur zit een groepje mannen om den gekken Servé, die de nodige pintjes naar
binnen heeft en nu de heldendaden, die hij als zouaaf beleefd heeft, vertelt.
Servé heeft het Vaticaanse rijk mee verdedigd tegen de Garibaldisten. Als alle
strijders zo'n lef hadden gehad als Servé, zouden ze nooit overwonnen zijn, want hij
stond minstens tien mannetjes en als het er op aan kwam ook wel twintig. Dat vertelt
hij in geuren en kleuren en
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bewijst het aan de hand van feiten. De mannen luisteren geamuseerd en wanneer hij
een zijner sappige verhalen heeft gedaan, klinkt er een luid gelach op.
Sjeng draait zich om en luistert zonder interesse naar de belevenissen die de
oud-zouaaf met lallende stem verhaalt.
‘Ja,’ zegt Servé, ‘de Paus had het goed op mij staan. Ik kon geen kwaad bij hem.
Toen wij weer eens 'n stelletje hadden gevangen genomen, kwam hij naar me toe en
zei: ‘Servé,’ zei ie, ‘vanaf vandaag benoem ik jou tot mijn kamerheer.’
Nou, dat was een baantje. 's Morgens moest ik om zeven uur op de deur bij Zijne
Heiligheid kloppen en als hij ‘binnen’ riep, moest ik hem vertellen wat voor weer
het was.
Nou, de eerste de beste morgen klop ik om zeven uur en toen Zijne Heiligheid
binnen had geroepen, zei ik: ‘Goeien morgen, heer Paus, het is zeven uur en het is
mooi weer.’
‘Dank je Servé,’ antwoordde de Paus, ‘ik weet het, de Heilige Geest heeft het mij
verteld.’
Nou, de tweede morgen ging dat weer zo en zo door. Maar op een keer regende
het oude wijven. Ik denk bij m'n eigen, nu moet je toch eens zien of de Heilige Geest
geregeld aan het werk is.
Ik klop op de deur. Zijne Heiligheid roept ‘ja’. Ik ga binnen en zeg:
‘Heer Paus, het is zeven uur en het is mooi weer.’
En waarachtig, Zijne Heiligheid zegt: ‘Dat wist ik al Servé, de Heilige Geest heeft
mij dat verteld.’
Nou, daar had ik hem.
‘Heilige Vader,’ zeg ik, ‘dan heeft de Heilige Geest U toch aardig er tussen gehad,
want het regent......’ Servé wil 'n woord zeggen, dat hij zeker niet in tegenwoordigheid
van den Paus zou gebruikt hebben. Het is echter niet nodig, dat hij het uitspreekt,
want het daverend gelach van de mannen breekt los en Servé glorieert. ‘Oh,’ zegt
ie, ‘dat is nog niet alles.’
‘Op 'n middag hadden wij een grote aanval van de Garibaldisten te verwachten.
Ik stond bij een heg en de Paus kwam zo hier en daar eens informeren. Hij vroeg
mij: “En Servé, wat denk jij er van?”
“Oh Heiligheid,” antwoordde ik, “als ik U was zou ik
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maar rustig m'n middagdutje gaan doen. Ik knap dat wel op.”
“Ja Servé,” zei de Paus toen, “als ik jou niet had, wist ik niet wat ik moest
beginnen.”
Mee dat ie dat zei komt er een Garibaldist op z'n paard naar de heg gerend. Ik
schreeuw:
“Heiligheid, dekken,” en samen gingen wij achter de heg liggen.
De Garibaldist stormde op de heg af. De Paus was erg zenuwachtig en vroeg:
“Servé, wat moeten wij doen?”
“Dat zal ik U laten zien,” zei ik en legde aan. Dertig meter......, twintig meter......
en toen...... paaaaf...... Ik schoot pardoes het paard onder den Garibaldist z'n gat uit.
Hij vloog midden in de heg en het was voor mij een klein kunstje om hem te pakken.
Als 'n kwajongen heb ik hem bij zijn oor genomen en bij den opperbevelhebber
gebracht.
De Paus klopte me op m'n schouder en zei:
“Servé,” zei ie, “als ik er zo'n tien had als jij, konden de anderen gerust naar huis
gaan. Kom vanavond bij me, dan drinken wij samen een flinke cognac”.’
Over het gelach dat hierop volgt heen beweert Servé nog: ‘Ja, ik was zo goed
vriend met den Paus, als ik met jullie ben.’
Intussen is het zaaltje vol gelopen en als Servé een nieuwe episode uit zijn
zouaventijd wil beginnen, klopt de voorzitter om de vergadering te beginnen.
Hij geeft een zakelijke uiteenzetting van de stand van zaken en vraagt de
aanwezigen hun oordeel over het voorstel, om 'n geheime stemming te houden. Twee
heren van de pers zijn aanwezig om als onbevooroordeelde jury op te treden.
De Sprinkhaan is er gloeiend tegen.
‘Wij hebben geen witte en geen bruine bonensoep nodig,’ beweert hij. ‘Wij komen
eerlijk voor onze mening uit. Al dat geheime gedoe is goed voor de kapitalisten. De
proletariërs houden zich daar niet mee op.’ De voorzitter, die tot nu toe steeds de
raad van den Sprinkhaan heeft opgevolgd, is het nu echter niet met hem eens.
‘Het is nu een andere kwestie,’ beweert hij. ‘Het gaat niet zozeer om de stemming,
maar om een motie van
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vertrouwen in het bestuur. Wij hebben tot nu toe de zaak geleid en wanneer er mannen
zijn die voor verrader willen spelen, dan kunnen zij dat beter op deze vergadering
met een witte boon doen, dan straks onderkruiper worden. Wij willen weten waar
wij aan toe zijn.’ ‘Ooh,’ denkt Sjeng, ‘staan de zaken zo. Is 't een kwestie van
vertrouwen. Dan wacht maar eens.’
Voor de eerste keer betoogt hij tegen den Sprinkhaan in, dat de stemming moet
doorgaan.
‘Dan kunnen wij met onze eigen ogen zien of er schijthuizen onder ons zijn, die
zich door de omstandigheden laten ringeloren. Maar ik geloof niet, dat er één onder
ons is, die 't bestuur in de steek zal laten. De strijd die wij voeren is de strijd om het
bestaan van het werkende volk. Laat de geheime stemming gerust plaats hebben. Ik
weet bij voorbaat hoe de uitslag zal zijn.’
Allerwege krijgt Sjeng steun en de Sprinkhaan houdt wijselijk z'n mond.
Er wordt gestemd. Alle mannen krijgen twee bonen. In een rij gaan ze tot vooraan
bij de bestuurstafel, waarop twee kistjes staan.
Niemand, behalve de twee heren van de pers kunnen zien in welke kist de boon
geduwd wordt. Als de uitslag wordt bekend gemaakt en blijkt dat geen enkele bruine
boon in het betreffende kistje gedeponeerd werd, lijkt de zaal wel een heksenketel.
Sjeng glorieert en Servé die van de gelegenheid profiteert. slaat hem op de schouder
en zegt:
‘Jij was ook een goeie zouaaf geweest. Kom, laten wij samen 'n potje drinken op
de overwinning.’
Servé drinkt en Sjeng moet betalen. Dit schijnt bij oudzouaven 'n gewoonte te zijn.
De stemming is van een hosanna-gehalte. Als de mannen 't café verlaten,
veroorzaken ze 'n oploop. Honderden nieuwsgierigen drommen om hun heen.
‘Wat is er gebeurd? Is de staking afgelopen?’
‘Besodemieter me niet, we gaan er nu juist goed aan.’ Dagen lang duurt de victorie.
Niets ter wereld is in staat om iemand te doen geloven, dat er spoedig een eind komt
aan de miserie. Of......
‘Zeg, heb je het gehoord? Er schijnen weer enkelen aan 't werk te zijn gegaan.’
‘Ben je helemaal bezopen! Dat bestaat niet.’
‘Tóch is het zo.’
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‘Die vuile onderkruipers. Wacht maar, wij zullen 't hun afleren.’
‘Nou zie je, dat er overal lafbekken zijn. 't Zou me niets verwonderen als Meester
Beenen weer met de stok in de strond is aan 't roeren.’
‘Daar geloof ik geen bliksem van. Zo is ie niet.’
Het zijn maar enkelen, die de zaak in de steek hebben gelaten en de aankondiging
van den heer, waarin de stakers gelast worden het werk te hervatten, ‘daar ze zich
anders als ontslagen kunnen beschouwen’, heeft niet anders dan 'n hoongelach tot
resultaat. De onderkruipers worden door wachtgroepen naar huis en naar het werk
geleid. De hielenlikkers worden uitgescholden, met modder nagegooid, waardoor ze
er gauw genoeg van krijgen en thuis blijven. Ze zijn echter uitgesloten van de
steunuitkering en kunnen rechtop kreperen.
Tot in Bohemen toe probeert de heer glasslijpers te werven en tenslotte dreigt hij
het slijpen machinaal te laten geschieden. Niets helpt. De stakers blijven staken en
beschouwen al dit gedreig als zwakte van den heer, die blijkbaar in moeilijkheden
raakt en geen uitweg weet. Ze zullen 'm even.
‘Nog even volhouden mannen. Hij gaat de gasbuis in.’ Toen gebeurde het. 'n
Donderslag bij heldere hemel. Sjeng vernam het van enkele stakers, die al 'n tijdje
op 'n rietfluitje bliezen en liever vandaag dan morgen gingen werken.
‘Ja zeker, hij is met de Noorderzon vertrokken en laat ons met de rotzooi zitten.
Dat moet je juist van die verwachten.’
‘Hij schijnt er zijn reden voor te hebben.’
Sjeng kan het niet geloven. Sjeng kan niets geloven van 'n ander, wat hij zelf niet
zou doen. Toen de onderkruipers 'n paar dagen na de bonenstemming de poort waren
ingegaan, had hij de kerels de keel kunnen dichtknijpen, zo woest was ie en nu zou
de voorzitter er in hoogst eigen persoon tussen uitgeknepen zijn. Nee, dat zou de pot
doen overlopen.
‘Je kunt het geloven of niet, hij is er met zijn vrouw en de hele nondemieljaar van
door. Ik zeg je nog eens, hij weet wel waarvoor ie de biezen neemt.’
‘Waarvoor dan wel?’
Met 'n minachtend lachje draait de man zich om, haalt
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z'n schouders op en laat Sjeng staan. De anderen volgen hem.
‘Dudsju......’
Sjeng wil er het zijne van hebben en gaat in één zwaai naar het kosthuis van den
Sprinkhaan, die net de deur uit komt.
‘Dag Sjeng!’ groet ie, alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
‘Zeg, is 't waar? Is de voorzitter er van door?’
‘Ja, dat wordt tenminste verteld.’
‘Waar is ie naar toe?’
‘Ik weet 't niet.’
‘Weet je het niet?’
‘Gossimenikke, waarvan zou ik het weten.’
‘Je doet net of het de gewoonste zaak van de wereld is.’ ‘Nou, veel bijzonders is
er ook niet aan, één meer of minder, dat blijft hetzelfde.’
‘Jawel, maar hij moet er toch 'n reden voor hebben.’
‘Och Sjeng, vraag me niet wat ik tóch niet weet. Hij is er van door, soit.’
‘Heeft hij de boel belazerd?’
‘Neem me niet kwalijk, ik moet......’
Mee dat de Sprinkhaan dit zegt floept ie langs Sjeng door en verdwijnt in het
straatje naar de ‘Volkstribune’. Sjeng weet er geen touw aan vast te knopen. Hij heeft
'n hol gevoel in z'n maag en toch smaakt 'm de zuurkool niet die Rooske hem voorzet.
't Vertrek van den voorzitter werkt bij Sjeng als 'n slag op 't hoofd van Jut, zo verdoofd
is ie er van. Lusteloos slentert ie naar de fabriek en als daar verteld wordt, dat er 'n
kwestie met de steungelden achter steekt, beven z'n handen en kropt er woede in z'n
keel.
's Avonds is ie in 't vergadercafé, maar hoe hij vraagt en informeert, er is geen gat
te zien. Het bestuur verklaart met stelligheid, niets omtrent de reden van het vertrek
te weten en met de onnozelste gezichten van de wereld beweren ze, dat er geen
onregelmatigheden met de steungelden kunnen plaats gehad hebben. Zij weten dat
alles in orde is.
De dagen die volgen zijn van een kalm soort. De mannen beginnen er zo zoetjes
aan genoeg van te krijgen om dag in dag uit te lanterfanten. Over den voorzitter wordt
niet meer gesproken, maar over de steungelden wél. Het
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is als hangt er iets in de lucht. Je kunt 't niet grijpen en toch is 't er, 't onzekere, dat
je niet onder contrôle kunt brengen. Je gooit 't van je af, zonder 't kwijt te worden.
Er komt 'n brief van de Algemene Diamantbewerkersbond, waarin om verantwoording
wordt gevraagd.
De Sprinkhaan is dagen lang niet te zien. Sjeng probeert hem te ontmoeten, maar
steeds is de vogel gevlogen. 't Is om kapot te gaan. Sjeng houdt het niet langer uit.
Hij wil weten of het waar is. Hij wil weten of de Sprinkhaan gelden verdonkeremaand
heeft, die nodig zijn om den heer van katoen te geven. 't Geld, dat nodig is om 'n
oplossing te brengen in de miserie, waarin duizenden arbeiders leven.
Bijna negen maanden duurt nu de staking. Negen maanden lang hebben enkele
honderden zich wanhopig tegen den heer verzet. Negen maanden lang is de vrucht
van 'n wordend bewustzijn gegroeid in de schoot van 'n stad, met grote prachtige
huizen, waar overdaad en weelde van alle kanten uitpuilt, terwijl de mensen, die
alleen handen hebben om te werken, in krotten en zwijnenstallen vergaan en gebruikt
worden om de goudberg, die de meneer met de fabriek aan 't opstapelen is, bij te
vullen. Zou deze voldragen vrucht toch nog 'n misgeboorte worden?
In de laatste dagen wordt 'n vergadering van de stakende glasslijpers bijeen
geroepen. Sjeng is natuurlijk van de partij. Het onbestemde heeft vorm gekregen.
De Sprinkhaan en de bestuursleden schitteren door afwezigheid. Eén der ouderen
gaat achter de tafel staan en spreekt de mannen toe.
Het is komen vast te staan, dat het bestuur zich elke week een hogere uitkering
liet uitbetalen, dan waarop zij recht hadden en dat op de verantwoordingsstaten
uitkeringen voorkomen van stakers, die reeds maanden geleden overleden zijn.
‘Het is dus waar. Ploerten zijn het, die niet beter verdienen dan de strop.
Verraders!!...... Zooi...... zooi...... ploertenzooi!!!’
Als 'n waanzinnige is Sjeng boven op 'n stoel gesprongen. Zijn vuisten slaan wild
in de lucht en hij schreeuwt met hese stem:
‘Zooi!!...... zooi!!...... ploertenzooi!!!’
Van alle kanten gromt het op. Mannen, die ondanks het
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gekerm van hun vrouwen; ondanks het feit, dat de werklust in hun borst klopte;
mannen, die hunkerden naar verbetering; die negen maanden lang alles op alles
hebben gezet, zij zitten hier in 't cafeetje, verkocht...... bedonderd...... besodemieterd
door hun eigen leiders.
Het barst los als 'n orkaan. 't Golft en 't spat. 't Dondert tegen 't plafond, één grote
kreet uit mannenkelen; één grote kreet van walging tegen hun eigen bloed.
Nadien zit Sjeng in 'n hoek van het café, ineengezakt voor zich uit te staren. Zijn
gezicht is geelwit. Pot na pot drinkt hij leeg en z'n staarogen vergroten zich naarmate
z'n verstand benevelt.
‘Kom Sjeng, trek 't je toch niet zo aan. Jij hebt er op slot van rekening niets mee
te maken.’
De mannen proberen hem uit zijn verstarring los te maken, maar het lukt van geen
kant. Sjeng is bezeten en hij wil niet los. Hij heeft de hele sodemieljaar opgeofferd
aan het doordrijven van z'n wraak tegen den heer. Hij heeft er z'n tijd, z'n energie,
z'n geestkracht, z'n huiselijk geluk, alles heeft hij er aan geofferd. Hij heeft zich zelf
en iedereen die maar wilde, opgezweept om af te rekenen met den bloedzuiger. Hij
heeft zich in onbegrensd vertrouwen overgegeven aan den Sprinkhaan, omdat die
hem in zijn streven te pas kwam. Hij heeft zijn geweten het zwijgen opgelegd en de
kerk de rug toe gekeerd. Sjeng heeft van zich zelf 'n rebel gemaakt en nu, op de avond
vóór de overwinning, wordt hij neergeslagen en vertrapt door hen, waarmee hij in
de voorste linie stond. Je moet 't maar meemaken.
Daar komt me waarachtig de Sprinkhaan 't café binnen. Of er geen vuiltje aan de
lucht is bestelt hij zich 'n pot bier en gaat aan 'n tafeltje bij het raam zitten.
Sjeng merkt niet dat de Sprinkhaan binnen komt. Hij drinkt en staart. De mannen
merken het wél.
‘Daar heb je die vuile sodok ook. Ik zou maar maken, dat ik opdonderde.’
‘Heb ik jou wat gedaan? Ik heb er zelf geen cent van in m'n zak gestoken.’
Als de Sprinkhaan spreekt, knippert Sjeng met z'n ogen. Op die stem reageert hij.
‘Waar is ie? Waar is de ploert?’ vraagt hij met eentonige stem en zoekt met z'n
grote wilde ogen 't café af. De mannen trachten hem terug op z'n stoel te duwen,
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maar wild weert hij zich los, loopt het tafeltje omver, zodat de bierpotten over de
grond rollen en gaat met onzekere pas op den Sprinkhaan af.
‘Zo, jij bent dus gekomen om af te rekenen. Je kunt afrekenen.’
De Sprinkhaan schuift bang achteruit en kijkt naar de deur om er vandoor te gaan,
maar voor hij hier kans voor krijgt dreunt 'n vuistslag in z'n gezicht. De volgende
treft z'n hersenpan en verduizeld valt hij achterover met het volle gewicht van Sjeng
bovenop zich. Sjeng schreeuwt en trapt en slaat. De toeschietende hospes met de
mannen kunnen hem niet tot bedaren brengen. De Sprinkhaan kruipt onder de tafel
door en klipseert 't 'm stiekum door de buitendeur. Sjeng schreeuwt en krast en trapt.
Hij is niet tot bezinning te brengen.
‘Haal 'n kan water!’ gebiedt één der mannen en als de hospes dit bevel in galop
heeft uitgevoerd, besprenkelen ze z'n gezicht en z'n borst.
In de late avond wordt Sjeng, ondersteund door twee mannen naar huis gebracht.
Meer en Rooske zijn naar bed. Als de mannen op de deur kloppen doet niemand
open. Sjeng heeft de macht niet om z'n sleutel uit z'n zak te halen. Als dit eindelijk
met behulp van één der mannen gelukt, komt Meer 't bed uit en vraagt verschrikt
wat er aan de hand is.
‘Hij heeft zich wat opgewonden. De bestuursleden hebben de zaak bedonderd.’
De mannen leggen Sjeng met kleren en al in Meer haar bed. Als ze weg zijn legt
Meerke haar bevende hand op z'n voorhoofd.
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[7]
DE heer heeft de slag gewonnen en profiteert ervan. Tachtig arbeiders, die hij nodig
heeft, mogen terugkomen en de rest kan blauwbekken. Dat is het resultaat van een
georganiseerd verzet, dat negen maanden heeft geduurd en waaraan half Nederland
haar bijdrage leverde.
Sjeng heeft er drie dagen onder gelegen. De eerste nacht en de dag daaropvolgend
wist hij niet dat hij nog leefde, maar tegen de avond is het bewustzijn teruggekeerd.
Rooske en Meer hebben om beurten bij z'n bed gezeten. De dokter had wat in z'n
lichaam gespoten en 'n drankje voorgeschreven. 't Was totale uitputting, zei hij.
Twee dagen later kwam Sjeng, mager als een lathamel, z'n bed uit gekropen en
nu sukkelt hij weer naar z'n werk.
Met 'n hoofdknik groet hij de mannen en gaat achter zijn werktafel staan.
‘Ben je weer opgeknapt?’ vraagt de heer hem, als hij z'n ronde doet.
‘Ja,’ antwoordt Sjeng toonloos.
‘Dan maar weer met nieuwe moed aan het werk.’
De heer geeft hem een bemoedigend klopje op de schouder en gaat verder. Hij
heeft 'n goeie bui en geeft zelfs 'n kwinkslag ten beste tegen 'n coureur, die 'n kelkje
uit z'n fatsoen blaast.
Sjeng doet zijn werk automatisch, zonder lust en zonder inspanning. Hij weet, dat
hij ‘onmisbaar’ is, anders was ie al lang de poort uitgelazerd. Maar potjé's zijn dun
gezaaid. Ze worden tot in Spanje gevraagd.
Stil in zichzelf gekeerd gaat hij 's middags naar huis. Hij beantwoordt dof en kort
de vragen, die Meer en Rooske hem stellen, voor de rest zegt hij niets. 's Avonds is
't hetzelfde liedje en de volgende dagen eender zo. Een geslagen hond, die niet durft
opkijken, bang 'n nieuwe slag te krijgen. Zo lijkt 't uiterlijk. Innerlijk is het anders.
De onrust heeft plaats gemaakt voor 'n stilte, waar hij zich onmachtig aan overgeeft
en waaruit hij niet wijs kan. De juiste snaren reageren nog niet.
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Zondagsmorgens zit hij al vroeg bij de kachel. Rooske gaat naar de kerk. Haar
vragende blik ontwijkt hij. Ook dát zal hij niet doen en Rooske gaat voor de zoveelste
maal alleen.
Als ze terugkomt vindt ze Meester Beenen aan de andere kant van de kachel
tegenover Sjeng zitten.
‘Dag Meester Beenen! Ik ben blij, dat ge gekomen zijt.’ ‘Dag Rooske.’
‘Sjeng is weer wat opgeknapt. Foei, wat was ik geschrokken. U had hem eens
moeten zien. 't Was precies 'n lijk.’
‘Ja,’ zegt Meester Beenen met 'n diepe zucht. ‘'n mens kan wat meemaken.’
Sjeng zit met z'n ellebogen op zijn knieën geleund, het hoofd op z'n vuisten
steunend, apathisch voor zich uit te kijken.
‘Je moest er eigenlijk eens 'n paar dagen tussen uit,’ adviseert Meester Beenen
hem. ‘Je kunt toch bij je schoonouders terecht.’
‘Dat is 'n idee. Doe 't Sjeng, dan ga ik met je mee. Je weet, dat we thuis welkom
zijn.’
Rooske hoopt dat Sjeng toehapt, al was 't alleen maar omdat ze zo graag de weg
terug naar huis zou willen maken.
Maar Sjeng is Oost-Indisch doof en geeft geen antwoord. ‘Allé jongen, je moet je
niet door je stemming laten ringeloren. Ieder mens ondervindt in zijn leven
tegenslagen. Juist hierdoor zie je de waarde van de dingen klaar en duidelijk. Ga 'ns
'n paar dagen naar buiten. Daar knap je van op, geloof me.’
Sjeng kijkt Rooske aan. Een zenuwtrek speelt om z'n mond.
‘Zouden we dan vandaag gaan?’ komt 't geknepen uit z'n mond en alsof hij iets te
verbergen heeft staat hij met 'n ruk op en verdwijnt in de gang.
‘Laat hem maar begaan,’ zegt Meester Beenen tegen Rooske, die hem na wil lopen.
‘het is 'n begrijpelijke reactie. Ik heb je al meer gezegd: Sjeng is gene kwaje. Alles
komt wel weer terecht. Het moet alleen z'n tijd hebben.’
‘Denkt U dat alles in orde komt?’
‘Ja kind, ik ben Onze Lieve Heer niet. Maar ik heb er goede hoop op. Ik kom
volgende week nog eens aan-
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lopen. Als Sjeng niet op de fabriek verschijnt, zal ik 't wel melden.’
Als Meester Beenen vertrokken is komt Sjeng in de kamer terug.
‘Ik hou je aan je woord minister,’ lacht Rooske tegen hem, ‘vandaag vertrekken
we met de hele bazar.’
‘Dat kan niet,’ weert Sjeng af, ‘ik moet morgen gaan werken.’
‘Dat maakt Meester Beenen in orde.’
‘Wat kwam die hier doen?’
‘Dat zul jij beter weten dan ik. Hij was hier toen ik kwam.’
‘Hij heeft mij niets gezegd.’
‘Waar is Meer?’
‘Die is weggegaan met Manuske.’
‘Waar is ze naar toe?’
‘Ik weet het niet.’
‘Dus wij gaan vandaag.’
'n Gebrom en 'n onverschillige schoudertrek is het antwoord. Maar Rooske is
vastbesloten om door te zetten en begint al te beredderen om naar de hei te gaan. Na
de ruzie heeft Sjeng zijn schoonvader niet meer gezien. Als hij nog eens het voorstel
moest doen om vandaag naar hem toe te gaan, zou 't zeker niet meer gebeuren. Het
kan hem eigenlijk ook niets schelen. Als die ouwe hem de deur uit sallemandert,
goed, dan komt hij weer terug. 't Is hem hetzelfde. Ze kunnen met hem doen wat ze
willen. Het interesseert hem niet.
Het tegenovergestelde van wat Sjeng menselijkerwijze zou kunnen verwachten
gebeurt echter. Vader en Moeder zijn een en al hartelijkheid als ze met de twee
kinderen de deur invallen.
‘Is me dat even wat,’ lacht Vader, ‘dat heb ik nou al zeven keer gedroomd en nu
komt het uit.’
Moeder heeft tranen in haar ogen. Ze trekt Manuske op haar arm en lacht tegen
Rooske.
‘Kind nog toe, je had me geen groter plezier kunnen doen. Kom hier bij de kachel
zitten. Je zult 't wel koud hebben. Trek je jas uit Sjeng. Wat is de kleine gegroeid. Je
zou 'm niet meer terugkennen.’
Moeder ratelt maar door. Er is geen speld tussen te krijgen. De beide oudjes zijn
gelukkig en weten niet op welke manier ze dit moeten uiten.
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‘Nu zijn jullie er eenmaal,’ zegt Vader ‘en nu komen jullie er niet meer zo gauw uit.’
‘We wilden graag 'n paar dagen blijven, als 't kan.’ ‘Wat?’
‘Ja,’ zegt Sjeng nu ook, ‘als U ons gebruiken kunt.’ ‘Natuurlijk kinderen. Jullie
zijn welkom. Dat weet je wel.’
‘Zie je wel Sjeng, wat ik je heb gezegd.’
Sjeng voelt iets in z'n borst en 'n glimlach tekent zich op z'n gezicht. Er komt iets
los in hem en als de tijd 'n half uur verderop gedraaid is, is hij in 'n gesprek met Vader
gewikkeld. Vader vertelt over de oogst en over 'n geval met den veldwachter, die hij
twee konijnen uit z'n eigen strikken op de kop heeft getikt.
Meer en Rooske zijn de slaapplaatsen in orde aan 't maken. Manuske zit onder de
tafel op 'n wortel te bijten. Na de koffie moet de koe gemolken worden en Rooske
wil dit persé doen. Moeder gaat echter met haar mee, want zij vertrouwt maar half
op de vaardigheid van haar dochter.
‘Je hebt 't al zo lang niet meer gedaan en ik zou niet graag willen, dat je me Rosa
verinneweerd,’ schimpt ze. 's Avonds, bij het schijnsel van de petroleumlamp, als
de kinderen in hun bedje liggen te slapen, vertelt Sjeng wat hem op 't hart ligt. Vanaf
't moment, dat de heer hem gelastte de steen in de hartstikke warme oven te zetten,
tot de avond toen hij den Sprinkhaan had kunnen vermoorden. Hij vertelt aan één
stuk door en vraagt tenslotte aan Vader of hij hem kan begrijpen.
Vader z'n gelukkige ogen kijken in die van Sjeng.
‘Ik begrijp je volkomen, jongen. Daar praten we niet meer over.’
De volgende dag gaat Sjeng met Rooske op de hei wandelen. Moeder heeft het
gezegd en zij hebben er geen bezwaar tegen gemaakt. Waarom zouden ze.
Ze lopen langs de heuvel door als twee verliefden, een beetje schuchter en verlegen
voor elkaar, nu ze na zo'n lange tijd weer de innigheid van 'n nieuwe lente voelen
aankomen. Als ze uit 't gezicht van 't huisje zijn legt Rooske haar arm in die van
Sjeng. Ze zeggen niets, maar in beider harten zingt 'n groot verlangen.
‘Weet je nog Sjeng,’ begint Rooske, ‘dat je eens verdwaald bent geweest. Hier in
de buurt heb je toen ergens op 'n bos takken gelegen.’
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‘Ja, dat weet ik nog verduiveld goed. Ik kan je precies zeggen waar dat geweest is.
Daarachter, op de hoek bij het Vennetje.’
‘We moeten 't maar niet te laat maken, want als het ons nu gebeurt zouden we het
wel eens koud kunnen hebben.’
Ze babbelen over alles wat ze in hun verlovingstijd, op dit en dat plaatsje hebben
beleefd.
‘Weet je nog Sjeng, toen we hier tegen de berg zaten en je mij 'n heidekrans
gevlochten hebt?’
‘En weet je nog, toen die kikker in m'n hals sprong.’
‘En weet je nog......’
Ze staan voor het Vennetje. Grootmoeder Herfst heeft haar werk gedaan. De
berkenbomen zijn hun bladeren bijna allemaal kwijt en de zeven eikenstammen, die
in 'n kringetje naast 't Vennetje staan, torsen 'n koepel die rood glanst in de slappe
zon. Het water rimpelt tegen de kant en klotst stilletjes terug. Hier hebben ze gestaan,
enkele jaren geleden, en zich 'n leven gedroomd waarin geen enkel vlekje te bespeuren
was. Twee jonge mensen die alles konden, omdat zij voor elkaar bestemd waren en
in elkaars ogen 'n wederzijds geluk lazen.
Nu staan ze hier weer, met 'n heel grote vlek op hun leven. Gisterenavond heeft
Sjeng in 't huisje op de hei z'n bekentenis gedaan. Hij is er door verruimd. Hij kan
weer opnieuw kijken. Gelouterd staan Sjeng en Rooske op het oude plekje tegenover
elkaar.
‘Sjeng......’
‘Rooske......’
‘Ga je nu ook weer naar de kerk?’
‘We zullen wel eens zien.’
‘Je moet het me beloven.’
‘Och, dat heeft nog de tijd.’
‘Nee Sjeng, je moet het met Onze Lieve Heer in orde maken, anders......’
Sjeng geeft geen antwoord, maar hij trekt Rooske naar zich toe en zoent haar als
'n verliefde snotjongen, die voor 't eerst in z'n leven 'n meisjesgezicht in z'n macht
krijgt.
Weer vertellen ze van vroeger en van hun verwachtingen en vanzelf kom het
gesprek op de kinderen. Sjeng durft er nu voor uit te komen, dat hij Manuske 's
avonds 'n zoen gaf, voordat hij ging slapen en Rooske beweert dat zij dit nooit gemerkt
heeft.
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't Is 'n geluk, dat Sjeng nog normaal genoeg is om in de gaten te hebben dat de avond
valt. Ze moeten maken dat ze thuis komen. Hij heeft er ondervinding van. Rooske
is er echter niet bang voor, want Moeder en Vader zouden zo lang zoeken, totdat ze
hen gevonden hadden. Daar kun je gerust Amen en Pinksteren op zeggen.
'n Paar dagen vliegen om, vooral als ze in vrede genoten worden. Aan alles komt
echter 'n eind en wanneer Woensdagmiddag de tafel wordt geruimd, betekent dit
tevens dat het uur van vertrek is gekomen. Vader loopt met hen mee tot in het dorp.
Ze beloven hem weer eens gauw terug te komen en gaan dan over de lange dijk naar
de stad. In de verte zien ze de torenspitsen en de schoorstenen van de fabriek. Het
lijkt hen allemaal vreemd en nieuw. Zelfs hun eigen straatje heeft 'n andere kleur en
't winkeltje en de achterkamer, waar Meer 'r rozenkrans zit te bidden, bekijken ze
met andere ogen. Zo hartelijk als Vader en Moeder hen Zondag ontvangen hebben,
evenzo ontvangt Meer hen. Direct staat 'n pot koffie klaar en is ze in de weer om
boterhammen te snijden. Ze merkt, dat de verhouding tussen Sjeng en Rooske met
kilometers heeft gewonnen. Ze doet echter alsof het de gewoonste zaak van de wereld
is. Ook zij praat honderd uit en Sjeng en Rooske laten haar begaan.
Als Sjeng de volgende dag voor zijn werktafel staat overdenkt hij de beroerdigheden,
die hij achter de rug heeft. Hij ziet de mannen in de banken zitten en de gamins aan
en aflopen met het vloeibare glas. Weer komt er iets opstandigs in hem. Deze mensen
werken twaalf uren aan één stuk, mannen en kinderen en zo werken er duizenden.
In de aardewerkafdeling, de glazuurinrichting en aan de verniskuipen. Daar werken
ook vrouwen en meisjes en heel dit werkende leger staat onder bevel van den
almachtige. Ze wonen in sloppen en huurkazernes, opgepropt tot in de nok. Als de
heer hen het geld gaf wat zij verdienden, zouden ze anders kunnen leven. Tenminste,
als de mensen niet zo zouden zuipen, want een groot deel van het weekloon of van
de kèsjem, wordt geofferd in de honderden kroegjes en cafeetjes, die de fabriek
omzomen. Zuipen, dat is de kwaal van dit leger. De heer heeft grote schuld, maar de
mensen zelf hebben
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ook schuld. 't Wordt Sjeng nu 'n beetje duidelijk wat Meester Beenen vroeger zo
dikwijls gezegd heeft: ‘'t Moet van twee kanten komen. 't Gaat niet om 'n paar
dubbeltjes. De mensen moeten beter worden.’
Sjeng voelt, dat hij wat moet doen. Alhoewel hij er nog altijd van overtuigd is, dat
wát hij gedaan heeft op slot van rekening 'n manier was om verbetering te krijgen,
weet hij verduiveld goed dat zijn optreden nooit goed te praten valt. 't Eén was oorzaak
van 't ander en als je met 't één het andere kapot maakt, kan het niet verantwoord
zijn. Sjeng heeft zich voorgenomen nooit meer aan de rotzooi mee te doen en toch
weet hij dat er iets gedaan moet worden.
Zuipen...... De heer moet rechtvaardig loon geven en de arbeiders moeten het goed
besteden. Vroeger, heel vroeger heeft Sjeng aan z'nen Peer beloofd, nooit te zullen
zuipen. Hij heeft lang woord gehouden en practisch alleen het laatste jaar, bij tijd en
wijle, zich 'n stuk in z'n kraag gedronken. Er moet iets gedaan worden. En de spontane
Sjeng weet niet beter te doen dan de belofte, eens aan z'nen Peer gedaan, te
vernieuwen. Hij wil 'n voorbeeld stellen, zélf 'n voorbeeld zijn ten bate van de
arbeidersmassa, waarvan hij 'n deel is. Het is 'n voornemen dat hij niet uitspreekt,
maar wat diep in z'n hart verbeten wordt vastgelegd: ‘Ik zal nooit meer één druppel
jenever of bier afslikken.’
Als Meester Beenen op Zondagmorgen zijn afgesproken bezoek komt brengen, vindt
hij Rooske en Meer in het achterkamertje bezig 'n feesttafel klaar te maken.
‘Goeien morgen!’ groet hij opgewekt. ‘'t Lijkt wel of er bruiloft op til is.’
‘Die is ook op til, Meester Beenen,’ zegt Meer met 'n blij gezicht. ‘Ik zal nog 'n
plaatsje bijdekken voor U.’ ‘Dat zou ik nu maar niet doen. Ik heb m'n ontbijt al achter
de rug en wil onder geen voorwaarde 'n indringer zijn.’
‘U moet blijven, Meester Beenen,’ zegt Rooske beslist. ‘U begrijpt zeker wel
waaróm wij feest vieren?’
‘Ik begrijp het en ik begrijp het niet. Ik heb wel iets gemerkt, maar......’
‘Sjeng heeft gisteren alles in orde gemaakt en is nu naar de Mis. Ik merkte, dat ik
hem z'n eigen tuier moest
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laten gaan, daarom heb ik 'm maar alleen z'n “kerkgang” laten doen.’
‘Zo, zo,’ zegt Meester Beenen vergenoegd, ‘ik had niet gedacht dat het zo gauw
in kannen en kruiken zou zijn. Proficiat mensen!’
‘Wij hebben het voor 'n stuk aan U te danken. Meester Beenen. Als U hem niet
aangeraden had om naar buiten te gaan, was het er zeker niet van gekomen.’
Rooske vertelt in geuren en kleuren hoe alles in z'n werk is gegaan en van de
heerlijke dagen die ze bij haar ouders op de hei hebben gehad. Meerke schikt intussen
het een en ander, onderwijl ze voor de zoveelste maal met open oren luistert naar het
verhaal van Rooske.
‘Als de communiejongen dadelijk thuis komt, zal ie staan opkijken,’ zegt ze met
haar oude warme stem.
En de communiejongen kijkt op.
‘Is dit...... voor...... mij?’ stottert hij.
Sjeng is zichtbaar verlegen. Hij kijkt van de een naar de ander en je ziet aan hem,
dat hij iets wil doen. Misschien wil hij Rooske of Meer 'n zoen geven, of Meester
Beenen 'n mep op z'n schouder; misschien wil hij ook wel de tafel 't onderste boven
gooien. In ieder geval zie je duidelijk, dat hij zich op iets wil uitkuren. Rooske heeft
hem in de gaten en helpt hem 'n beetje. Zo maar, waar Meer en Meester Beenen bij
zijn, omhelst zij hem en drukt 'n stevige zoen op z'n wang. Dat maakt hem nog
verlegener en als Meer en Meester Beenen hem ook nog 'n hand geven en hem
proficiat wensen, zit ie er helemaal onder in.
‘'t Lijkt wel of ik uit Indië terugkom,’ zegt hij en laat zich zonder verweer door
Rooske naar de tafel trekken en op 'n stoel duwen. Ze weten eigenlijk allemaal niet
goed wat ze moeten zeggen en daarom bidden ze 'ne Vaderons en beginnen aan de
heerlijke boterhammen, die overdadig met vlees belegd zijn en vertellen over gewone
dingen. Meester Beenen verontschuldigt zich tegenover Sjeng, dat hij als ongenode
gast aan de feestmaaltijd deelneemt, maar dat hij 't niet heeft kunnen winnen van
twee vrouwen.
‘Thuis sta ik bij één onder de plak,’ zegt ie lachend ‘en je begrijpt, dat ik het hier
tegen twéé heb moeten afleggen.’
‘Zo zit ik nu altijd,’ geeft Sjeng schertsend terug, ‘nu kunt U zich 'n denkbeeld
vormen, hoe hard ik 't heb.’
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‘Puhhh,’ zegt Rooske kwasi kwaad, ‘moet je horen. Je kunt er beter twee hebben
dan geen. Wat zegt U, Meester Beenen?’
‘Ja, dat is waar. Je kunt van het goeie beter te veel als te weinig hebben.’
Als kinderen bekvechten ze verder en hebben leut voor honderd. Na de koffie,
terwijl de vrouwen opruimen, steken Meester Beenen en Sjeng zich 'ne lange pinker
van vier voor 'n dubbeltje op en gaan genoegelijk naast de kachel zitten.
‘Het is zo toch beter, hè jongen,’ begint Meester Beenen. ‘Ja’, zegt Sjeng met 'n
lange zucht, ‘het is zo beter. Gelooft U, 't is pas veertien dagen geleden en het lijkt
me 'n eeuw te zijn. In ieder geval ben ik blij, dat het achter de rug is.’
Hij kijkt Meester Beenen van terzijde aan en zegt dan voor z'n neus weg:
‘U wilt me nu zeker charteren voor de Katholieke Bond?’ 't Is verklaarbaar, dat
Sjeng, na maandenlange strijd in Meester Beenen 'n soort overwinnaar ziet, die z'n
kans waarneemt. De vraag treft den Meester echter pijnlijk. Het is helemaal zijn
bedoeling niet om Sjeng te winnen voor de organisatie. Hij weet veel te goed, dat 'n
bond of vereniging, al is het gestelde ideaal nóg zo goed en mooi, op slot van rekening
'n middel is. Als hij zich voor Sjeng interesseert, doet hij dit omdat hij Sjeng van
jongs af aan heeft gekend en hem stilzwijgend, als 'n tweede vader, onder zijn hoede
heeft genomen. Het is bovendien vanzelfsprekend, dat 'n man met Franciscaanse
idealen het Evangelie in practijk brengt en zich uitslooft om voor anderen een broeder
te zijn. Zo staat Meester Beenen tegenover Sjeng. 'n Goede oude vriend voor 'n jonge
makker. Hij wil alleen richten en steunen. ‘Dat is iets wat je zelf moet weten, je hoeft
het voor mij niet te doen.’
‘U moet me niet verkeerd begrijpen, Meester Beenen. Ik dacht het zo, omdat ik
weet, dat U met hart en ziel voor die organisatie is.’
‘Dat ben ik inderdaad en dat zal ik blijven ook. Zolang de rechtvaardige liefde
geweld wordt aangedaan is het nodig dat de arbeiders 'n verband vormen, om deze
rechtvaardige liefde af te dwingen. Er is nog ontzettend veel te doen, Sjeng. De
glasslijpersstaking is ogenschijn-
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lijk verloren, maar denk niet, dat ze tevergeefs is geweest. Er is iets wakker geworden.
De mensen zijn onder het slavenjuk aan het uitkruipen en wij zullen doorzetten en
volhouden.’
‘Nou, U liever dan ik, ik schei er mee uit.’
‘Ik zeg je nogmaals Sjeng: dat moet je zelf weten. Ik blijf vechten, omdat dit nodig
is om tot 'n betere samenleving te komen. 't Is verdraaid jammer, dat we niet één
aaneengesloten leger vormen. We bedoelen allemaal 't zelfde, maar in de kern zijn
er belangrijke verschillen. Je weet evengoed als ik, dat we 'n eeuw lang onderdrukt
zijn. Onze strijd is er op gericht om tot verhoudingen te komen die in
overeenstemming zijn met de menselijke waardigheid. Dat is het principe en ik ben
ervan overtuigd, dat alle arbeiders, socialistisch, neutraal of katholiek georganiseerd,
dit allemaal willen. Nu gaat er 'n deel schreeuwen en zegt dat de heer ‘kapot moet’.
Wij kunnen hem kapot maken, maar dan komt er natuurlijk 'ne nieuwe heer en dan
heet 't afwachten, of deze beter is. Bovendien, als wij den heer kapot maken, zijn wij
erger liberalen als de heer zelf is. Dan ontkennen wij zijn rechten, die hij ongetwijfeld
óók heeft. Nee Sjeng, ik zie het anders. Wij hebben 'n encycliek. Ik heb je dat ook
al meer verteld. In die encycliek staat, dat de werkgever een rechtvaardige winst mag
maken en dat de arbeider een rechtvaardig loon moet hebben. Wanneer deze
rechtvaardige verdeling wordt doorgevoerd, moet dit op grond van 'n basis gebeuren.
En het staat voor mij zo vast als 'n paal boven water, dat de soliedste basis de liefde
is. Het is juist hierom, dat ik het noodzakelijk acht, dat wij een katholieke organisatie
hebben. Alleen de katholieke basis kan de orde scheppen, die de garantie voor 'n
blijvend resultaat inhoudt. Ik meen, dat dit positieve gedachten zijn. Wanneer je
hiertegenover stelt, dat velen door haat gedreven worden en anderen alleen wat hoger
loon willen verwerven zonder meer, dan kun je me toch aanvoelen als ik hier stelling
tegen neem. Het gaat niet om 'n paar centen; het gaat ook niet om den heer het koord
om de hals te doen; het gaat om de toepassing van de rechtvaardige liefde in de
mensengemeenschap.’ Rooske en Meer hebben de tafel afgeruimd en zitten mee te
luisteren.
‘Gelooft U Meester.’ zegt Meer. ‘als gedaan werd, wat
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U zegt, dan rustte daar ook de zegen van Onzen Lieven Heer op.’
‘Juist Meer,’ zegt Meester Beenen enthousiast, ‘maar dat wordt vergeten. Onze
Lieve Heer is goed voor van alles, maar voor de gewone practische dingen van elke
dag; voor de moeilijkheden en zorgen; voor verbetering van toestanden; voor
werkelijke levenswaarden, daarvoor wordt Hij vergeten. Onze Lieve Heer moet in
de kerk blijven, terwijl Hij juist in het leven moet gediend worden, omdat wij Hem
daar het meeste nodig hebben.’ ‘Als ze allemaal zo dachten als U,’ bromt Sjeng, die
zich niet zo maar gewonnen wil geven.
‘Er zijn er meer die zo denken, Sjeng. 'n Mens loopt daar niet mee te koop, maar
in vele arbeidershanen leeft hetzelfde verlangen. Ik weet, dat honderden en misschien
wel duizenden arbeiders hunkeren naar goedheid en medeleven. Duizenden kerels
zouden, ik weet niet wat willen doen, als ze gewaardeerd en erkend werden. Weet
je, alle grote dingen worden klein geboren. Een kind is niet direct volwassen. Wij
staan met onze actie nog in de kinderschoenen. Daarom is 't zaak dat wij goed gericht
zijn. Anders krijgen wij 'n kind met 'n waterhoofd.’
‘O, dat is lelijk.’ onderbreekt Rooske, ‘dat heb ik eens gezien. Zó'n lichaampje
met zó'n hoofd.’ beweert ze en wijst met beide handen 'n lichaampje van dertig
centimeter en 'n hoofd van wel vijftig centimeter. ‘Heeft U er wel eens eentje gezien,
Meester Beenen?’
‘Nee, nog nooit.’
‘Bij ons op het dorp hadden wij er twee. Dat ene wat ik gezien heb, is gestorven.
Dat andere lieten ze nooit zien. Daar wordt van alles van verteld, maar je kunt niet
alles geloven.’
‘Nee, dat kun je zeker niet,’ zegt Meer, ‘als ik in m'n leven alles geloofd had, wat
ze me hebben willen wijs maken, zou ik niet goed af zijn geweest. Weet U, Meester
Beenen, mijn man zaliger had er een handje van. Die kon me met het onnozelste
gezicht van de wereld dingen vertellen, waar je met je tenen aan kon voelen dat het
verzinsels waren.’
Manuske laat op dit moment merken, dat hij ook nog leeft. Hij meldt met 'n lange
schreeuw, dat hij z'n slaap uit heeft en graag uit de kist wil. Rooske gaat hem halen,
terwijl Meer 'n klant, die te laat is opgestaan en
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graag 'n bak koffie drinkt voor hij naar de kerk gaat, 'n kan water verkoopt.
‘Ik heb over deze dingen niet meer nagedacht,’ zegt Sjeng. ‘Om U eerlijk de
waarheid te zeggen, het interesseert me ook niet meer. Ik ben er te bekaaid afgekomen.
Het was me inderdaad te doen om den heer een hak te zetten, maar toch heb ik ook
eerlijk voor lotsverbetering gevochten. Ik heb dit ook in de biechtstoel verteld en de
kapelaan heeft me volkomen gelijk gegeven. Gelooft U, 't biechten gisteren was voor
mij het ergste wat ik in m'n leven heb moeten doen. Ik ben tenminste blij, dat het
achter de rug is. Maar die kapelaan is evengoed 'n socialist als ik. Wat die mij gisteren
allemaal zei, nou, ik wou dat U dat eens gehoord had. Daar zijt gij 'nen heilige tegen.’
‘Ik ben blij voor jou jongen, dat je een begrijpenden priester ontmoet hebt. Maar
ik geloof niet dat wij van mening verschillen. Potstausend, je zult van mij toch niet
denken, dat ik met de heren huichel en verrader van de arbeiders speel!’
‘Dat heb ik nooit beweerd. Maar U praat zo heel anders, zo....... ik weet niet hoe
ik het zeggen moet.’
‘Niet revolutionnair genoeg,’ helpt Meester Beenen hem. ‘Ja, misschien is het
dat.’
‘Dat is meer 'n kwestie van temperament. Ik verzeker je, als je 'n vergadering van
ons zou meemaken, dat je dan tot 'n andere conclusie kwam. In ieder geval Sjeng,
ik ben niet gekomen om je voor onze organisatie te winnen. Ik ben alleen gekomen
als 'n vriend die belang in je stelt. Je moet 't voorlopig nog wat rustiger doen.
Langzaam aan verhelderen je inzichten wel weer. Zorg maar, dat je op goeie voet
met Onzen Lieven Heer en met je vrouw blijft. Je mag je Rooske wel wat scha
vergoeden, want ik verzeker je, dat mijn vrouw je wat anders verteld zou hebben. Ik
zeg je dat niet om je iets te verwijten, maar om je te laten inzien dat je 'n engel
getrouwd hebt.’ ‘Dat heb ik,’ beaamt Sjeng.
De engel komt binnen met 'n klein engeltje op haar arm, dat kraait van plezier als
hij Sjeng ziet en met alle geweld op zijn knie wil zitten.
‘Pa’........., zegt Manuske. Mèt het woord ‘ma’ is dit alles wat op zijn repertoire
staat. Nu en kan komt er 'n twijfelachtig ‘Mee......’ uit, dat ‘Meer’ moet betekenen.
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‘Kom mensen, ik ga opstappen,’ zegt Meester Beenen, als Meer weer het kamertje
binnenkomt. Ik wens jullie 'n prettige Zondag en als ik mag, kom ik nog eens gauw
buurten. De kop omhoog Sjeng, het leven is mooi, als je het mooi weet te maken.’
‘Dag Meester!’ groeten ze allemaal en omdat Sjeng Manuske op zijn knie heeft
zitten, begeleidt Rooske hem tot aan de winkeldeur.
‘Hij is helemaal anders geworden,’ zegt Rooske gelukkig, als Meester Beenen aan
de deur afscheid van haar neemt.
‘We zullen hopen dat het zo blijft en ik geloof, dat wij daar geen zorg meer over
hoeven te hebben. Gods wegen zijn wonderlijk.’
Inderdaad, Gods wegen zijn wonderlijk.
De kwestie met de stakersgelden werd 'n radicale nederlaag voor de socialisten.
Veler ogen gingen open en de Katholieke Bond boekte 'n winst van meerdere nieuwe
leden. De socialistische actie was slap en van weinig betekenis meer. Vooral toen
achteraf bleek, dat de voorzitter van de glasslijpers er tussenuit was getrokken, omdat
hij het geknuddel met de gelden had gemerkt en de moed had gemist, om dit aan het
licht te brengen. Hij zelf ging vrij uit.
De mannen, die niet meer teruggenomen waren, vormden op 'n goede morgen met
vrouwen, kinderen en huisraad een stoet, die zingend door de straten naar Charleroi
trok, om daar in de glasfabrieken te gaan werken.
De heren hadden leergeld betaald. Hun optreden werd gematigder, maar er zal
nog veel aan hun mentaliteit moeten veranderen, vooraleer het ideaal van Meester
Beenen verwezenlijkt zal worden.
Sjeng heeft na het gesprek met Meester Beenen veel nagedacht. In zijn hart geeft
hij hem gelijk, maar het is hem nog niet mogelijk om zó maar z'n jas om te draaien.
Op 'n avond wandelt hij over de dijk langs de Maas. Sjeng houdt er van, ondanks
het frisse weer, om 's avonds 'n stukje te lopen. Als je de hele dag binnen gezeten
hebt, kunnen je longen gerust wat frissigheid gebruiken. De Maas woelt in haar
bedding. De avondhemel koepelt over de wereld. De kale bomen staan als stille
wachters, in 'n onafzienbare rij, aan weerszijden van de dijk. Sjeng kijkt over de stad
met haar vele kerk-
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torens en monumentale gebouwen. De oude cultuurstad, die reeds vóór de jaartelling
haar leven begon. 'n Eeuw liberalisme heeft over de stad gewoed. Ze is beklad als
geen ander. Haar straten zijn vergrauwd en vervuild, evenals de mensen die er in
wonen. Maar er gloort 'n nieuwe morgen. 't Reveille is reeds geblazen.
Sjeng kijkt naar de stad, waar de eeuwenoude kerktorens zich als machtige
silhouetten tegen den avondhemel aftekenen.
De tweeduizend jarige cultuurstad heeft menige storm haar poorten zien
binnenrazen. Godsdiensthaat, machtswaanzin, moord en ontering overspoelden dit
bolwerk van 't Christendom. Geen dezer machten bleek in staat om het geloof, dat
Sint Servaas hier bracht, uit de harten der mensen te rukken.
De Franse overheersing was 'n waardige voorbereider voor het liberalisme, dat
fanatiek op het moreel van de massa beukte en haar met koude berekening de ellende
der vertwijfeling injoeg.
Maar op 'n zolderkamertje zat in die tijd 'n oud moedertje en bad haar rozenkrans.
Ondanks verdrukking bleef de traditie leven en nu de nieuwe mens opstaat om
zich uit de klauwen der machtswellustelingen te ontworstelen, blijkt dat de
bewustwording van het rechtsbegrip voortkomt uit de hunkering van de massa naar
de toepassing van de grondwet der christenheid: de rechtvaardige liefde.
De oude levenswet herhaalt zich in de sociale strijd, die de machten der duisternis
zal overweldigen en de taal der Kerk in de praktijk van het leven tot uitdrukking
brengt.
Sjeng kijkt naar de oude stad en weet zich 'n kind van 'n geslacht, dat levend, werkend
en lijdend, de grootheid van 'n traditie moet voortzetten.
'n Gelouterd kind staat op den dijk, met gebalde vuisten en opeengeklemde tanden,
fanatiek 'n gebed stamelend......
EINDE.
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De drie deeltjes Sjengske, Sjeng en Peer, die de sociale strijd tekenen, welke de
arbeiders in het oude ‘Trajectum ad Mosam’ tegen het einde van de negentiende
eeuw voerden, zijn getoetst aan het leven van dien tijd.
De personen echter en hun levensomstandigheden zijn grotendeels
fantasie-producten van den schrijver, die hij nodig had om de schilderij te kleuren.
Hij heeft inzage mogen hebben van 't uitgebreide studiemateriaal van z.g. den
Edelachtbare Heer Renier Nafzger, oud-Wethouder van sociale aangelegenheden te
Maastricht, die er zijn levenswerk van heeft gemaakt, om het sociale verleden van
deze fabrieksstad voor het nageslacht in twee dikke boeken vast te leggen.
Gaarne wil de schrijver ter zijner gedachtenis Sjengske, Sjeng en Peer aan hem
opdragen.
SJESCO ORENZ.
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